
11६2 ९600९ \५^9 
९८५८ 1८॥) 



(
1
\
/
८
 
[
२
८
 

।
 

|= 
[
२
/
२
 

01 184480 
८९९ ४८।६। | 1४७८ =/\11\५1) 





08८ चि दवाशाशाश ए ̂ र्श 

४ भ. 
(21 ५०११९ 2 १५५ ८८८55101 वरिण. 4 8 2“-- 

4 प] रषि 0 पौण नभि ९१२) ¢, ̂) ९{५ निष्णु.. 
7१८ नाकदा २४६ 

{17115 000६ 5700प्1त € एट€पा-1६त 01 ०1 ८८ € ०2९ 

1251 1021६ €0५+. 









नवभारत अथमाजा 

+ ॐ 

काकिङाःस 



नवभारत प्र॑थमलिचीं 

लवकरच प्रसिद्ध दोणारीं पुस्तके 

सपिक्षत।द्शेन 
लेखक, श्री, श्री. गो. भारेराव 

विख्यात वास्तवशास्वरज्ञ॒ आदनस्टाहन याच्या सपिक्षतावादानें 
( 6029 ° 7€191ए10 ) सुबोध रीतीने केठेठे विवरण. अखिल 
विहवाविषयींच्या आपल्या विचारसरणींत विलक्षण क्रांति घडवून आणणा- 
न्या हया सिद्धान्तावर आजवर ३७७५ पुस्तके जगांतील भाषांत लिहिरीं 
गेखीं आहेत । परंतु मराटींत हा प्रयत्न जव जव अपूर्वंच भारे. 

प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धति 
लेखक, डो. अनत सदाशिवं भाकतेकर 

वेदिक कालापासून ह. स, १२०० पर्य॑तच्या प्राचीन भारतीय शिक्षण- 
पद्धतीचें वणेन व विवेचन हया ग्र॑थांत अके आहे. हया ग्र॑थाचा विशेष 
हा कौ शिक्षणविषयकं बाबतीबहक शास्त्रकारांचे व रमृतिकारांचे नियम 
काय आहेत एवढद्याचाच विचार न करितां, ते नियम प्रत्यक्ष माचरणामध्ये 

किती येत याचीही छाननी संशयातीत एतिहासिक पुराग्याच्या आधारे 
यांत करण्यांत आली भहे. हा संगोधनात्मक परंतु अतिशय मनोरंजक 
ग्रंथ मराठीत केव अद्वितीय असा होणार आहे. 

आधुनिक मराठी कविता 
लेखक, श्री. गजानन यवक माडखोलकर 

मराठी वाडमयाचा विवेचक व सोपपत्तिकं इतिहास मके" मधून 
प्रसिद्ध करण्याची जी योजना केटी अहि तिच्यपिकी हा एकं प्रथ असून 
तो धी. माहखोलकरांच्या ऊेखणीतून उतरला आहे, यपिक्षा त्याचें अधिकं 
वणेन करण्याचें कारणच नाही . अत्यंत कुतूहल जनक विषय व तज्ज भागि 
विख्यात लेखक यांचा सुंदर संयोग प्रस्तुतं श्र॑थाच्या बाबतीत जमून 
भाला भहै. 



काटिदास 

रेखक 

बासुदेव विष्णु मिरी, एम्.ए, 
संस्कृत भाषेचे अध्यापक, 

मारिस कठिज, नागपूर. 

सुविचार प्रकाशन मंड, छिमिटेड 

शके १८५६ |] नागपूर [ इ. स. १९३४ 



मुदरक--पांडुरंग नारायण बन्ध, बी. एससी., 

ग्यवस्थापक, नारायण सुद्रणाख्यः वनतोली, नागपूर, 

परकादाक- वेंकटेश शामराव बल्कुदी, बी. ए.; एटएर्- बी. 

म्यानिजिग डायरेक्टर, सुविचार प्रकाशन मंडच्छ लि.› 

घनतोटी, नागपूर 



प्रारभीं` 
पांच सहा वर्षापिर्वीं नागपरच्या "महाराष्ट" वतेमानपत्रात मी 

काकिदासावर सहा लेख छिहिले. ते वाचकांना फार आवडल्यामुठं 
माशच्या कांही सन्मान्य मित्रांनी कालिदासा्चें चरित्र कि्हिण्याविषयीं मला 
आग्रह केला. पण इतर व्थवसायांमृष्ठे ह काम मागे पडले. पडे माञने मित्र 
प्रो. श्री. ना. बनहटरो यांनी नवमारत ग्र॑यमाटठेची कल्पना काढली 
त्यावेढीं त्यानी मास्या नावावर कालिदास हा विषय धातला. तथापि 
माद्या संमत्तीङिवाय तो त्यांनी जाही रही केला नसता, तर आज हे पराक 

प्रकाशित होण्याचा योग आखा बसना असे मला वाटत नाही. तेष्हाया 

बन्यावारईट पुस्तकाचं बरेचसे श्रेय अथवा जबाबदारी प्रो. बनदी 
यांची आहे. 

कं. विष्णृजास्त्री चिपद्कूणकर यांचा काकिदासावरीर मामिक निष 
प्रसिद्ध क्षाल्यास आज साठांवर वषंह्याटीं- या दीर्घं कालांत युरोपीयव 
इतर हिदी भाषांतल्याश्रमण मरारींतही बरेच कालिदासविषयक संभोषन 
क्षाठे आहे. तथापि कालिदास विषयक विविध प्रस्नांचा सवं बाजुंनी विचार 
करून लिहिलेल्या ग्रंधाची केव मराटींतच नन्हे तर मास्या माहिती- 
भ्रमाणे इंग्लिश भाषेतही उणीव आहे. मराटीतील ही उणीव शक्यतों 
मरून काढावी या हेतूने हा प्रयत्न केला गाहे. 

कालिदासविषयक वादग्रस्तं प्रदनांचा ऊहापोह अनेक विद्वानांनी 
केला आहे. तथापि त्यपिको बहुतेक प्रदन अद्यापि अनिर्णोति आहेत. म्हणून 
प्रस्तृत पुस्तकांत या प्रदनांविषयीं केव स्वतःचें मत न देतां, आजयर्यत 
प्रसिद्ध क्षालेत्या प्रमुख मठांाही उपन्यास व परीक्षण केके साहे. त्यमु 
वाचकांस आपले मत॒ बनविण्यास मदत होक असें वारर्ते. संस्कृतञ्च 
वाचकांस प्रस्तुत पुस्तकांतीक हा माग मनोरंजक व महत्वाचा वाटेल 
अशी आशा बहि. इतर वाचकांसही तो सुकमतेने ग्रहण करतां यावा 

म्हणून या पुस्तकांतील कालिदासकारीन परिस्थिति, त्याचं काये व 

५ 
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नाटके याविषयीचीं प्रकरणे सविस्तर लिहिटीं भाहेत. तीं प्रथम वाचटीं 
असतां इतर भाग समजण्यास अडचण पडणार नाही असें वाटते. प्रस्तुत 
पुस्तकांत उद्ृत केलेल्या संस्कत इलोकांचें बहुतेक ठिकाणी मराठी भाषांतर 
दिले अहि. प्रत्येक ठिकाणी तसे करणे विस्तारभयास्तव शक्य न्ते. 
तथापि अशा हिकाणींही त्यांचा सारांश करवा मथिताथं दिला असल्यामुर 
संस्कतानभिज्ञ वाचकांसही एकंदर विवेचन समजण्यास अडचण पडणार 
नाही अशी आला आहे. 

प्रस्तुत पुस्तकांत मला उपक्ब्धं असलेल्या सवं कालिदासविषयक 
रथाचा व ठेखांचा मी उपयोग केला आहे व॒बहुतेक ठिकाणीं पर्वगामी 
संशोधकाच्या ऋणाचा निदंश केला आहे. जिज्ञासु वाचकांस परीक्षणाची 
सत्यासत्यता स्वतः पडताटून पाहतां यावी म्हणून बहूतेक महत्वाच्या 

हिकाणीं संदभं दिले आहेत. या पुस्तकांत इतर संशोधकांच्या मताचा 

केवक्र अनुवाद मसून बहुश्रुत वाचकांस त्यांतीक प्रत्येकं प्रकरणात नवीन 
संशोधन, माहिती व विचार आढटठतील असा मखा भरंवसा बहे. शेवटी 
ज्या थोर कवीच्या रम्य ग्र॑धांनी विद्या्थिदशेासून माह्या मनावर मोहिनी 
धातरी व्याच्या चरिन्राचें व प्रंथांचें मला पटले तें सत्य स्वरूप भराठी 
वाचकापुरें मांडन मला आज अंशतः त्याचा उतराई होतां येत आहे 
याबहूल अत्यानंद होत आहे, 

ह पुस्तक लिहिताना ज्यांच्या प्रंथांचा व लेखांचा मी उपयोग केला 
महे त्या सर्वाचा मी अत्यंत आमारी महे. या ठिकाणीं श्रीयुतके. ल. 
भोक्ले यांच्या कालिदासविषयक मामिक लेखाचा प्रमुख्याने उख कला 
पाहिजे. आटठग्या प्रकरणांतीर राजकारण वं शिक्षण या विषयांवरच्या 
कालिदासीय विचारांचं विवेचन करताना मला त्यांच्या लेखांची मदत 
क्षाली आहे. "नवभारत प्र॑थमाके'चे संपादक प्रो. श्री. ना. बनहटूी यांनी 
पुस्तक छापले जात असतां अनेक उपयुक्त सूचना केल्या याबहल त्थाचेही 
आभार मानतो. 

नागप्र । १५ मान्न १९३४. वा. वि. मिराशौ. 
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छाः षिडः श्छ 
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प्रकरण पिट 

काटनिणय 

ख्याति कामपि काठिदासङृतयो नीताः शकारातिना । 
अभिनन्दकरत रामचरित. 

द्रे संस्छृत वाडमय _ अनेक. विषयात अत्यंत समृद्ध आहे. धर्म, 
तत्त्वज्ञान, व्याकरणादि शास्त्र, काव्यं, नाटके इत्यादि विविध विष- 

यांवरचे शंकडो ग्रंथ प्रकाशित शाले आहेत व कित्येक हस्तलिखितावस्थंत 
प्रकाशनाचीा वाट पाहत आहेत. शिवाय अनेक कारणांनी कालाच्या उदरांत 
जे गडप स्चाले त्यांची तर गणनाच करतां येणे शक्यं नाही. आज हजारो 
वर्षे दोकडो प्र॑थकारांनी आपले बुद्धिवेभव खच करून या प्रंथसंपत्तींत 
भर टाकली आहे. पण अशा या विक्ञाल ग्र॑थभांडारांत एतिहासिक प्रंथांची 

मात्र अत्यंत उणीव अहि. नाही म्हणावयास कल्टणाची ‹ राजतरगिणी ', 

बाणाचें ' हषेचरित ', राजशेख राची ` विद्धशालभञ्जिका ”, पदमगृप्ताचें 
'नवसाहुसांकचरित', बिल्हणाचें "विक्रमांकदेवचरित' असे हाताच्या बोटांवर 

मोजतां येण्यासारखे कांही ग्रंथ आहेत. यापैकी बहुतेक ग्र॑थांत खया एेति- 
हासिक कथानकाला असंभाव्य व॒ अद्मृत गोष्टीची इतकी मुरड दिलेली 
भाढदढते व कविकल्पनेच्या इतक्या भराय्या मारलेत्या दिसतात की त्यांतून 
एतिहासिक भाग हुडकून काढणें कठीण होते. प्राचीन काठच्या अशोक, 
विक्रमादित्य, समृद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, भोज इत्यादि चक्रवर्ती नृपतींच्या कुलां- 
विषयी, त्यांच्या कारकीर्दीतील प्रमुखं गोष्टीविषयी, त्यांच्या स्वभावा- 

न.भा.८. . .१ ९ 



१० १. कारनिणय 

विषयी जर आपले इतके अज्ञान तर त्यांच्या आश्रयाने राहणाय्या 
ग्र॑थकारांविषयी बोलावयासच नको. आता भवभूति, बाण, राजरेखर, 
विल्टण असे कांही संस्कृत प्रंथकार आदहैत की ज्यान) आपल्या ग्रंथांत 
स्वतःचे कुर, विद्रा, राजाश्रय इत्यादि गोष्टींविषयीं अल्पस्वत्प माहिती 
दिली आहे. ती आधुनिक वाचकांचे सगाघान करण्यापृरती नसी तरी 
इतर कतींच्या मानाने बरीच आह् याति गंका नाही. या कवीनी अहंमन्य- 
तेचा दोष पतकरूनही जर ही माहिती म्र॑यनिविष्ट केलो नसती तर इतर 

ग्रंथकारांप्रमाणे त्यांच्याही बाबततींत विद्रानांत त्यांच्या कालाविषयीं रणे 
माजून राहिली असती. कारण त्यांच्या समकालीनांनी त्यांच्या हयातींत 
किवा निधनानंतर त्यांची कितीही प्रशंसा केशी असली, तरी त्यापिको एका- 
लाही त्यांची चरित्रं लिहून ठेवण्याची बुद्धि ज्ञाखी नसती, यांत संशय नाही. 

खु कालिदासाचीच गोष्ट ध्याना. सवं प्राचीन व अर्वाचीन, एत- 
हेशीय व परदेषीय विद्वानांनी त्याची मुक्तकठाने प्रशंसा करून संस्कृत 
कवींमध्ये त्याला अग्रपूजेचा मान दिला आहे व॒ तन्निदर्शक कविकुरुगु् 
ही पदवी अर्पण केली आहे; इतकेच नन्हे तर अखिल जगाच्या साहि- 
त्यसम््राटांच्या माल्िकेत त्याचे नांव गोवले आहे. अशा या कविश्रेष्ठाचें 

कुल, चरित्र, विद्रत्ता, स्वभाव इत्यादिकांविषयीं विङवसनीय अशी कितीशी 
माहिती आपणास प्राचीन वाडमगरांत सापडक ? स्वतः अत्यंत विनयशीक 

असल्याने त्याने आपल्या नाटकांत प्राचीन पद्धतीस अनृसरून स्वतःचा 
केवठ नामनिदश केका आहे व तोही आपल्या कान्यांत गाला आहे. त्याची 
निरपेक्षता इतको कौ ज्या उदार नृपतीचा त्याला आश्रय होता त्यावर 
द्रव्याच्या लछालचीने त्याने केठेरी एकही प्र्षस्ति भाढ८त नाही, इतकेच नन्हे 
तर कांही अप्रत्यक्ष उल्टे वगदत्यास आपल्या काव्यां मध्यं स्वतःच्या प्रमाणें 

त्याच्याही नामाचा निर्देश त्याने केलेला नाही. महनीय विभृतींची, जग- 
ज्जेत्या सभ्राटांचीं व श्रेष्ठ प्र॑थकारांची चरित्रं लिहिण्याची चाल आपणां- 
मर्ध्ये नसल्यामुटं त्याच्या काठानंतर लौकरच त्याच्या चरित्राविषयींची 
विश्वसनीय माहिती लुप्त क्ञाली व तिची जागा भाकेड दंतकथांनी बढ- 
काविली. अशा अनेक दंतकथा प्राचीन काटच्था विद्वानांत प्रचलित होत्या व 
त्यापिकी कांही बल्लालकवीच्या “ भोजप्रबंध ' या इतर दृष्टीने रमणीय व 
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रसाट्ट पण एतिहासिक दुष्ट्या गचाठ ग्रंथांत एकत्रित केल्या आहेत. हा 
ग्रंथ इ. स, च्या सोढ्ाव्या शतकात म्हणजे कालिदामानंतर शेकडो वर्षानी 
लिहिला गेल्याम्ढं त्याला एेतिट्ः सिक महत्व काडी्चेंही नाही. परंपरागत 
प्राचीन एतिह्।सिक गोष्टी या ग्र॑थांत कवीन गोढा केल्या असें मानवे तर 

तेही संभवनीय दिसत नाही. कारण, या प्र॑थात काकिदाघाला भवभूति, 
भारवि, दण्डी इत्यादि कवींचा समकारीने म्हणून वणि आहि ¶ण या 
ग्र॑थकारांच्य। ग्रथांतील व इतर बलकवत्तर प्रमाणांवरून ते काछिदासानंतर 

अनेक वर्षानी निरनिराल्चा का्ठीं होऊन गेठे असे विद्वानांनी सिद्ध केले 
आहे. शिवार्थं या सर्वाचा आश्रयदाता म्हणून वाणिञेला जो प्रसिद्ध घारा- 
नरेश भोज तो त्या सर्वानंतर कित्येक दातकानी म्हणजे इ. स. च्या अक- 

राव्या शतकात होन गेला असे खृह् त्याच्या ताम्रपरावरून सिद्ध साले 
आहे. तेब्हा यावषन काठिदासादि कवीँव्या चरित्रांकरितां हा प्र् किती 
निरुपयोगी आहे हें दिसून येईल. 

परंपरागत विरवभ्षनीय माहितीच्या अभावी कालिदासाचें जन्मस्थान्, 

काल व चरित्र यांविषयी अनेकान अनेकविध तकं केले आहेत. या सर्वात 
त्याच्या कालाचा प्रशन अत्यंत महत्वाचा व इतर सवं प्रदनाच्या विवेचनाला 
मूरभूत. असल्याने त्याचा या प्रकरणात विचार करू, 

कालिदासाच्या कालाच्या दोन स्पष्ट मर्यादा सवं विद्रानांनी मान्य 
केल्या आहेत. कालिदासाने आपल्या ' मालविकाग्निमिनत्र' नाटकाचें 

संविधानक शुंगवंशांतीक राजा अग्निमित्र याच्या चरित्रांतून घेते आहे, 
हा अग्निमित्र मौयं वंशाचा उच्छेद कर्न मगध साम्राज्य बद्कावणाव्या 
सेनापति पुष्यमित्राचा मुखगा. याचाकाग इ. स. पूर्दासुमारे १५० हा 
विद्रानांनी निरिचत केका आहे. तेब्हा इ. स. १५ण०च्या पलीकडे कालि- 

दासाचा काल नेतां येत नाही. ही ज्ञाली त्याच्या कालाची परीकडील 
मर्यादा. यानंतर कालिदासाचा स्पष्ट नावाने उल्लेख प्रथम उत्तरेतीख 
कनोजच्या हषं ( इ. स. ६०६-६४७ ) नामक सम््राटाचा आधित जो 
प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाणभदटु, त्याच्या ^हर्ष॑चरिता"च्या प्रस्तावनेत व दक्षि- 
णेतीक बादामी नामक पूवंचाटुक्यांच्या राजधानीपासून ईशान्येस १५ 
मैखांवर असलेल्या "एेहोढे' (कानडी “अय्यावोठे') या गावी जुन्या जैनमंदि- 
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रांत एका शिलाखंडावर कोरलेल्या इ. स. ६३४््या रविकीति या जन 
कवीच्या प्रशस्तीत आढठतो. हे दोन्ही उल्टेव इ. स. च्या सातव्या शत. 
कांतील आहेत. याच्या अलीकड कालिदासाचा काल ओढतां येत नाही. 
या दोन मर्यादांत कालिदासाच्या कालाविषयीं पुढील मते प्रतिपादिलेली 
आढनतात-- १. इ.स. पूर्वा पहिले शतक (रा. चितामणराव वद्य) ; २. इ.स. 
च्या चौध्या हतकाचा उत्तरार्धं (डो. सर रामकृष्णपंत भांडारकर आदि- 
करून बरेच हिदी व बहुतेक युरोपीय विद्वान) ; ३. इ. स. चे पांचवें शनक 
(प्रो. पाठक); ४.३. स. चे सहावें शतक (प्रो. मक्सूमुल्लर, म. म. हरप्रसाद 
शास््री). अताहीं मतेज्या प्रमाणांवर अधिष्ठित ज्ञालीं आहेत त्यांची 
सत्याससत्यता उपलन्ध असलेल्या पुराग्याय्या कसोटीवर घासून ठरनृ. 

१. इसवीसनापू्धी पिरे शतक 
(१) कालिदास शककर्त्या विक्रमादित्याच्या दरवारीं राजकवि 

म्हणन होता अशी प्राचीन पंडितांची परंपरागत समजूत आहे. काकिदासा- 
नही आपल्या ' विक्रमोवंशीय ' या नाटकाच्या नांवांत व त्याच नाटकातील 

पात्रांच्या संभाषणांत दोन ठिकाणी * विक्रम या शब्दाचा सहेतुक उपयोग 
केलेला दिसतो. तेव्हा शेक्सपीयरने आपल्या नाटकांत इंग्कंडाच्या जेम्म् 
राजाचा जसा उल्लेख केला आहे तसाच कालिदासानेही आपल्या आश्रय- 
दात्याचा इ्लेषद्रारा गभित उल्लेख केला असावा असे दिसते. व त्यावरून 
तो एखाया विक्रमादित्याच्या दरबारीं असावा असें अनमान होते. हा 
विक्रमादित्य सध्या चालू असलेल्या विक्रमसंवताचा संस्थापक अशी प्रच- 
कित समजूत आहे. हा विक्रमसंवत् इ. स. पूर्वी ५७ब्या वर्षी सुरू ज्ञाला. 
तेव्हा कालिदासही इ. स. पूर्वो पहिल्या शतकात होऊन गेला, असें प्राचीन 
परेपराभिमानी मानतात. हच मत रा. चितामणराववैद्य,प्रो.र.ना. 

आपटे, प्रो. शारदारंजनं रे, अलाहाबाद विशवविद्यालयांतील संस्कृतचे 
प्रोफेसर चट्टोपाध्याय यांनी विविध प्रमाणे पुढे मांड्न स्थिर करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. त्यांतील मुख्य प्रमाणां चा पु थोडक्यांत विचार करू. पण या 

* दिष्टथा मदेन्द्रोपकारपयाप्तिन विक्रममदिम्ना वध॑ते मवान् । विक्रमोर्वशीय अ.१. 
अनुत्सेकः खट विक्रमालङ्कारः । विक्रमोवैशीय अ. १. 
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मतावर पहिला मृख्य आक्षेप हा कौ दि स्तपूर्वं पहिल्या तकति विक्रमादित्य 
नांवाचा राजा हीन गेला याला निरिचत प्रमाण सापडत नाही. या 
राजाच्या पूर्वोच्यां अगोकादि भारतवर्षोय राजाच शिललेख सापडतात 
पण या विक्रमादित्याचा एकह लेख अदयापि उजेडांत आला नाही. संस्कृत 
व प्राकृत व।डःम्यांत विक्रमादित्याचै क्वचित् उल्टे् आढल्तात ह खरे. 
उदाह्रणाथं, हालाच्या प्राकृत 'सतसक् मध्यं विक्रमादित्याच्या दातृत्वाचा, 
कथासरित्सागर व बहत्कथामञ्जरीमध्यं त्याच्या भूतवेत्रालादिकांवर मिन- 
विलेल्या विजयाचा व जनां च्या काठकाचायं कथानकामधं त्याने केलेल्या 
शकाच्या पसभवाचा उल्ठे आहे. पण है सर्वे ग्रंथ स्िस्त्पूवं पहिल्या 

शतकानंतर किव्येक शतकानी स्षारेले अ! हैत, त्यामु@ त्यातील वर्णनावर 
किती विवास ठेवावा हा प्रन आहे. दुसरे असे कौ विद्धानानी त्या काक 
च्या इतिहासाची जी संगति काविखी भार तीत या विक्रमारित्याला कोषठेही 

निश्चित स्थान लकाभत नाही. सिस्तपूवं परित्या शतकात कानी हिदुस्था- 
नावर स्वारी करून काठेवाड, माठ्वा, महाराष्ट, कोकण इत्यादि प्रांत 
आपल्या अंमलाखाली आणले होते यांत संशय नाही ; कारण त्यांचा एक क्षत्रप 

नृहपान व त्याचा जांवर्ई ऋष भदत्त (प्राकृत “उष वदात') यचि ठेख नाशिक 
काले वगैरे ठिकाणीं सापडकठे आहेत, त्यांत त्या प्रकारचें वर्णन आहे. पण या 
नहपानाचा पराभव करून ज्याने शकांस या प्रातांतून पिटाद्धून खावले 
त्या गौतमीपुत्र सातकर्णीनि विक्रमादित्य ही पदवी धारण कैत्याचें त्याच्या 
को रीव लेखां वरून दिसत नाही. तसेच एदादा संवत् स्वतःच्या नावाने सुरू 
केत्याचेंही दिसत नाही. शिवाय स्विस्तपूवं पहिल्या शतकात होऊन 
गेलेल्या एका विक्रमादित्याने हा संवत् चालू कैला असता तर त्याच्याशी 
त्याचें नांव रखौकरच संन ब्हार्वेयास्त पाहिजे होते. पण वस्तुस्थिति 
अङी अहि की इ. स.च्या शव्या शतकात ' विक्रमकाल' या सामासिक 
शब्दाचा उपयोग "एक विष्ट शक' या अर्थी प्रथमच केठेला आडठतो 
ब यां ठिकाणींही विक्रमपरदाने "विक्रमादित्य! हा अ विवक्षित आहे कायं 
याबहूल शंका आहे. विक्रम सं. १०५०मर्थं लिहिकेल्या अमितगतीच्या 
'सुभाषितरत्नसंदोहां'त प्रथम शकाच्या नांवांतीक "विक्रम! हा शब्द विक्र 

मादित्य नृप या अर्थां निःसंदिग्ध रीतीने योजिलेला आदठतो. प्रो. कोलहोनं 
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याने या शकाच्या अनेक मित्यांचें निरीक्षण करून असे अनुमान काढले 
आहे की हा शक कोणी विक्रमाित्याने सुरू केला नसून त्याशी त्याचें नांव 
हट ह् संलग्न होत गेलेले दिसते. याचे कारण असें की जसा शालिवाहन 
शकाचा प्रथमपासून चंत्रांत आरंभ होत असे तसाच विक्रमसंवताचा 
कातिकांत म्हणजे शरदुतृत होत असे. या कऋतूंत राजेखोक जढाईस जात 
म्हणून त्या ऋतूला विक्रमकाल असें हषचरितादि अनेक संरकृत प्रांत 
म्हटठे आहे. शरद् ऋतृत आरंभ होणे ह विक्रमसंवताचें वंशिष्टय असल्याने 
त्यालाही कवि विक्रमकाल म्दणूं लागले. पुढे या सामासिकं शब्दाचा खरा 
अर्थं स्मरणांतून गेल्यावर लोक त्याचा 0विक्रमादित्याने चाल केलेला काल 
किवा शक' या अर्थी उपयोग करूं लागले व अशा रीतीने विक्रमादित्याचें 
नाव या शकाशों ह् हद् संखग्न ज्ञाले. डँ. रामकृष्णपंत भांडारकरांचे मतें 

हा शक माठव्यांत पृष्फढ वषं चालू होता व त्या प्रातिति (चौध्या 
शतकात) द्वितीय चंद्रगुप्तं या विख्यात, पराक्रमी व दानशूर राजाने 
विक्रमादित्य ही पदवी धारण करून राज्य के होते. पुषे कित्येक शतकांनी 
या शकाचा आरंभ कोणी व कसा केखा याचे लोकांस विस्मरण पडल्यावर 
(चंद्रगृप्त) विक्रमादित्याच्या नांवारीं त्याचा संबंध जौडण्यात आला असावा. 
वरील दोन उपपत्तीपिकी कोणतीही स्वीकारटी तरी स्िस्तीशकाच्या शव्या 
दातकापर्यत विक्रमादित्याने हा शक चालू केला ही समज्त प्रचलित नन्हती, 
हे स्पष्ट आहे. शिवाय या शकाचे अगदी पहि म्हणजे संवत् ४८०, ४९३- 
५२९, ५८९ चे शिलालेख प्रसिद्ध ज्ञाले आहेत त्यांत 'माकुवानां गणस्थित्या' 

श्रीमाक्वगणाम्नाते,' “मालवगणस्थितिवरात् ' अक्षा एखादा राब्दसमुच्चय 
योजन या शकाचा उल्लेख केला आहे. त्यावरून हा शक प्रथम मालवगणानं 
सुरू केला असावा असे अनुमान होते. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीवल्न (५. 
२३.११४) प्राचीन काठीं या "मालव" लोकांचा आयुधजीविसंच होता, म्हणजे 
पेराव्यांच्या वेच्या गारद्य प्रमाणे है लोक वेतन घेऊन कोणाच्याही बाजूने 
लढत असत, भसे दिसते. अलेक्हञांडरास है शुर रढवय्ये पंजाबांत भाढट्के. 
पुढे पंजाब सोडन हे हद् ह्र् दक्लिणेकडे सरकले वं सध्याच्या माठ्वा 
प्राताच्या उत्तरेस त्यांनी एक "गण" म्हणजे प्रजासत्ताक राज्य स्थापले व 
आपल्या गणाच्या नावाने नाणीं पाडली. अचीं शेकडो नाणीं राजपुतान्यांत 
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नगर या गावीं सापडलेटीं इतिहासन्तां स माहीत महेत. त्यापंकी कित्येकां- 
वर 'माकवानां जय' कवा (मालवगणस्य जय" असे शब्द आढनकतात, त्या- 
वरून त्यानी तत्कालीन एखाद्या बलाढय शात्रूवर--कदाचित् शषकांवर-विजय 
मिदपित्ा असावा असे बे. काशीप्रसाद जयस्वाक यांनी अनुमान केठे भाहे. 
आपल्या गणराज्याय्या स्थापनेचँ किवा बलढ्य शत्रूवर मिढविकेल्या 
विजयाचे स्मरण राहावें म्हणून त्यांनी हा शक चालू केला असँ दिसते. 
पुढे ते माठव्यांत येऊन राहिल्यावर तेह खोक त्याचा उपयोग करूं कागछे. 
तथापि हा मूढचा मालवगणाचा शक ही जाणीव होती तोपर्यत म्हणजे 
इ. स. च्या सहान्या शतकापर्यत माल्वांचं नाव त्याशीं संबद्ध क्लाठेले 
आढटते याति आचर्य नाही. 

वरी विवेचनावरून चिस्तपूवं पहिल्या कांत विक्रमादित्य 
नांवाच्या राजाने सध्याचा विक्रमसंवत् सुरू केला ही प्रचलित समजूत 
निराघधार आहे हे वाचकांच्या ध्यानात येईल. स्िस्तपूर्व परित्या शतकांतील 

विक्रमाचे अस्तित्व याप्रमाणे संशयित ठरत्यावर कालिदास हाही त्या काढठीं 

होञन जाणे संभवनीय नाही; कारण त्याचा आश्रयदाता कोणी विक्रमा- 
दित्य असावा हें त्याच्या ग्रंथां्त्ग॑त उस्लेखांवरून दिसते असे वर दाख- 
विले आहे. असो. आता या मनाच्या सिद्धचर्थं जीं इतर प्रमाणें पु मांडलीं 
जातात त्यांपेकी कांही महत्वाच्या प्रमाणें परीक्षण करू-- 

(२) रधुवंशाच्या सहाव्या सर्गाति इंदुमतीस्वयंवराचें वर्णन करताना 
खालील श्लोक आले आहेत-- 

अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेस्य 
इतश्चकोराक्षि विरोकयेति पूवौनुशिष्टां निजगाद भोज्याम् ॥५९॥ 
पाण्डयाऽय्मसार्पितरम्बहारः क्कप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बाखातपरक्तसानुः सनिस्रोद्ार इवाद्विराजः। ॥६०॥ 

यांत पाण्ड्य राजा उरगपुर् येथे राज्य करीत होता असें म्हटले आहे. पुढे 
६३य्या दलोकांत^* “या पाण्डच राजाशीं रग्न कर्न तूं दक्षिण दिहोची 
सवत हो" असा सुनेदेने श्दुमतोसं उपदेश केला आहे. तसेच सगं ४ 

+ रप्नानुविद्धाणवमेखलाया दिद्चः सपत्नी मव दक्षिणस्याः । 
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दलोक ४९ मर््येही रधृने दक्षिणेत पांडयाचा पराभव केला असें कवीनें 
वणिटे आहे. पुष्कट्टदा अनव्रधानाने मोठमोठे कवि सुद्धा एतिहासिक काल- 
विपर्यासाचा (2%)206111071871) दोष करीत असतात व॒ नकटटत 
स्वकालीन परिस्थिति वर्णीत अस्षतात. कान्धशास्वरदष्टया हा दोष गणका 
असला तरी व्याबहख संरोधक प्राचीन सस्करृत कवीस धन्यवादच देतात. 
कारण पृष्कठ वेव्ठां अशा स्थलीं कवीव्या कालनिर्णयाचें एखादं अचूक 
गमक सापडतें. या दृष्टीने वरील श्लोकांचा विचार करून रा. चितामणराव 
वैद्यंनी कालिदास चिस्तपूर्वं पहिल्या शतकात होन गेला असें सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला अहे. तो असा-वरील इछोकांत पांडय राजे 

दक्षिर्णेत बलाढय अमून "उरगपुर' येथे राज्य करीत होते असं वाणे आहे. 
मल्लिनाथ व हेमाद्रि यांनी उरगपुर म्हणजे नागपुर भसे म्हटले आहे. हं 
अर्थातच मध्यप्रांताचे नागपूर अमणे शक्य नाही. कारण तें दक्षिगेत नाही 
किवात्याप्रांतावर पांडयांचा कधी अमर होता भसंही दिसत नाही. तेष्डा 
उरगपुर म्हणजे हत्ीचे "उरयूर' असावें. प्राकृत व्याकरणाच्या नियमां- 

प्रमाणे उरगपृुर यांतील 'ग' व 'प' या व्यंजनांचा लोप होऊन व मर्ध्ये एक "यः 
घुसून उरेयुर हँ नांव सिद्ध होणें शक्य आहे. चिस्तोत्तर पहिल्या शतकात 
करिकाल नामकं प्रसिद्ध चोल नृपतीने पराभव करीपर्यत पाड्य राजे 
दक्षिणत प्रबल होते. करिकालाने त्यांचा पराभव केल्यावर त्यांनी उरेयूर येथून 
कावेरीपत्तनम् येथे आपली राजधानी नेलो. त्यापूर्वीं उरेयूर हीच र्पा- 
डधांचौ राजधानी असावी. इ. स. च्या तिसन्या शतकात षांडय राजे पूनः 
प्रबठ क्ले पण त्यानंतर त्पराची राजधानी उरेयूर नसून मदुराही होती. 
वरीर इटोकांत कालिदासाने स्वकःलीन परिस्थिति वरणिरी अहे, असें 
मानक तर त्याचा काल सििस्तोत्तर पहिल्या शतकापूर्वीं असला पाहिजे, कारण 
त्या शतकानंगर उरेयूर ही केव्हाही पांडय नुपरतींची राजधानी नव्हती, 

वरील प्रमाण परीक्षणाच्या कसोर्टस उतरत नाही. उरगपुर 
पासून उरेय्र हं नांव सिद्ध हणे अशक्य नाही हँ खरे. पण यांत गोम 
ही की, उरेयूर ही क्धीकाठीं पांडयांची राजधानी होती याला इति- 
हासाचा अगर दंतकथांचाही पुरावा नाही. याच्या उलट, मदुरा हीच 

+ 41111245 0} 111८ 6894114 2 111311141८, ए ०1, 11, 2. 63 
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अगदी प्राचीन काठापासून कडयांची राजधानी होती, असें दिदन्सेट स्मिथ 
प्रभृति ईइतिह्ासक।र म्हणतात. मदुरा या गावाचे तामिढठ नांव “अछवाय' 
आहे व त्याचा अर्थं नाग असाच आहे. पण उरगपुर याने मदुराही 
कत्रीस विवक्षित आहे असे मानले तर हें प्रमाण 'च्िस्तपूवं पहिले रातक' 

या पक्षाप्रमणें ' स्िस्तोत्तर चवं किवा पांचवें शतक ' या पक्षालाही 
साधक होईल. कारण द्िस्तोत्तर तिस-या शतकापासून सानव्या शतकात 
पल्ल वनु पति सिहविष्णु माने पराभव करीपर्यत पाण्डनप दक्षि्णेत प्रबल 
होते व त्यांची राजधानी मदुराच होती हें प्रसिद्धच आहे. तेष्हा वरील 
प्रमाण निर्णायक होऊ शकन नाही. 

(२३) मारविकाग्निमिनत्रांतील अनावश्यक उत्लेख--कै०° प्रो° 
शिवरामपंल परांजपे यांनी "मेघदूतावरून कालिदासाविषयी' (साहित्यसंग्रह्ः 
भाग ११०८८) या आपल्या सरस निबंधांत् असें म्हटले आहे की, माल 

विक्राग्निमित्र' नाटकांत इरावती व धारिणी दाने उपनायिका घाल्णे, धारि- 
णीचा भाऊ वीरसेन हा जातीने कमी दर्जाचा होता हं कथानकाला जरूर 

नसटेके विधान करणे, नाटकाच्या पांचम्या अंकांत पुष्यमित्राने आपल्या 
पत्रांत "विगत रोषचेतसा' म्हणजे ' राग टाकून ' ये असें जं अग्निमित्राला 
लिहिले आहे त्यांतीक राशाचे कारणन सांगणे, इत्यादि अनावश्यक 
गोष्टीवशून कालिदासाला शुंगकालीन बारीक सारीक्र गोष्टींची माहिती 
होती, म्हणून तो अग्निमित्राच्यां कवा त्याच्या जंवढच्या कात 
होन गेला असावा. अशाच तहैव मत प्रो. चद्रोगध्याय यांनीही प्रकट 
केले आहे व त्यावरून शुगांच्या कथा लोकाच्या स्मर्णांतून जाण्यापूर्वी 
म्हणजे अग्निमित्राच्या काटठापासून एका दातकाच्या आंत अथवा चिस्त- 

पर्वं ५७ च्या सुमारास कालिदास होऊन गेला असावा असें मानठे आहे. 

त्याच उल्लेखांवरून विद्वान संगोधक निरनिराढीं अनुमानं कशीं 
कादं श्कतात याचे ह उत्तम उदाहरण अहे. कारणं कालिदास हा 
गृप्तकालांत (स्िस्तोत्तर पांचव्या शतकात) होऊन गेला असे मानणाय्या 
दुसम्या एका महाराष्टीय संशोधकाने साडपांचशं वर्षानंतर कवीरा 
अरा बारीक एतिहासिक गोष्टीचें ज्ञान असणं शक्य नाही असें गृहीत 
धरून वर उत्छेखिषेलीं पात्रं व प्रसंग या नाटकति घालण्यांत व 

न.भा.८.. .२ 
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अशीं विधाने करण्यांत कालिदासाचा उदहेश निराछाच होता असे दाखवि- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी केलेखी कारणमीमांसा येगेप्रमणेः-- 

“ कालिदासाच्या 'मारुविकाग्निमितां त तत्कारीन समाजावर टीका करून 
टाठचा भिढठविण्याचा हेतु मृढींच ल्पत नाही. एखाद्या राणीला दारू 
पिञन क्षिगलेली अशी रंगभूमीवर आणणे, राणीच्या भावाचा अकरमासे- 
पणा चण्हाटचावर भाणणे त्यादि गोष्टी नाटकांत आणण्यास्न कवीस बरेच 

धारिष्ट पाहिजे हं उघड आहे....... (म्हणन) कवीखा आपले नाटक 

प्राचीन काल दाखविणारे आहे असे ढोग करणे अत्यंत उपयुक्त होतें 
गावांतत्या लोकांमध्ये राणीची चेष्टा चांगली केली म्हणून हक्षा पिकवा- 
वयास सांपडतो व राणीची देखील तिला दारू पिण्यास एतिहासिक आधार 

आहे अशी समज्त करून देऊन शावासकी मिखविणे कवीस शक्य होतें. " 

धमालविकाग्निमित्रां तील वरील गोष्टींवरून काढलेलीं दोन्ही अनुमाने 
सयुक्तिक भासत नाहीत. शुगकाखानंतर ५००।५५० वर्षानी क्ञारेत्या 
कालिदासास त्या कालाविषयीं बारोक सारीक माहिती असे शक्य नाही 
हे म्हणणे आम्हांस पटत नाही. कारण त्याच्याही नंतर २००।२५० 
वर्षानी होऊन गेलेल्या बाणाच्या !हषंचरितां त त्या कालाविषयीं जी माहिती 
दिसते ती सध्या उपलन्ध असलेल्या कोणत्याही पुराणांते दिसत नाही. 

उदाहरणार्थ, या सवं पुराणांत सेनापति पुष्यमित्राने बृहद्रथ मौर्यासि ठार 
मारून गादी बलछकावली-असा उल्लेख आहे. पण त्यास केब्हा व कसे मारके 
याविषयीं कांहीच माहिती भिठत नाही. ती माहिती बाणाने, हषं दिश्वि- 

जयास निचाला असतां त्यास गजसेन्याधिपति स्कंदगुप्त याने जो उपदेश 
केला, त्यांत पुटीलभ्र मागे दिली आहे--'सेन्याची पाहणी करण्याच्या मिषाने 
मृखं बृहद्रथ राजाला बोलावून सेनापति पुष्यमित्राने त्यास ठार मारले. 
कालिदासानंतर कित्येक वर्षानी होऊन गेकेल्या विशाखदत्ताला शंगकाला- 
च्याही पूर्वी दीडसषं वर्षे क्षालेल्या मगधातील राज्यक्रतीवर सविस्तर 
एतिहासिक उल्लेख घालून नाटक रचतां येते, तर त्यापेक्षा कमी कालाच्या 

ब्यवधानानंवर काकिदासास तरी तसे कां करतां येऊं नये 7? सध्याच्या 
पेक्ष जस्त एतिहासिक साधने काकिदासकाटीं अस्तित्वांत असावींत भसे 
वाटते. प्राचीन काठीं राजाच्या वंशावद्टीच नन्हे तर.त्यांच्या कारकीर्दीति 
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होऊन गेलेल्या महत्वाच्या गोष्टीचें टांचण करून ठेवण्याचा प्रघात होता. 
अदा प्रकारचें कलिगदेशच्या खारत्रेर नांवाच्या राजाच्या कारकीर्दीचिं सवि- 
स्तर वर्णन हाथीगुम्फमध्यं खडकांवर कोरलेले प्राचीन इतिहासाच्या भभ्यास- 
कसि माहीत भह. अच्या प्रकारचे रुगराजाच्या कारकीरदचि वृत्तांत कालि- 
दास्काटींही शुग व गुप्त या दोन्ही राजांची राजधानी ज्ञालेल्या पाटलिपुत्र 
शहरीं अस्तित्वांत अस्णे व ते गुप्तकालीन कालिदासास्त उपलब्ध होणे 
असभवनीय नाही. । 

(४) भरवघेषाच्या प्र्थातीरु साम्य-द्. स. १८९३ मध्ये 
अहवधोषाचे .बदधचरित' व इ. स. १९१० मध्ये त्याच कवीचें "सौदरनंद' 
प्रसिद्ध ज्ञात्यापासून विद्वानाचें लक्ष या काब्यांत व कालिदासाच्या ग्र॑थांत 
दिसणाय्या साम्याकडे वटे व त्यांच्यांत दोन तट पडले. प्रो. कोवेल 
सारख्या युरोपीग्र व कांही हिदी संशोधकानी, या साम्यावरून कालिदासाने 
अंपित्या कल्पना अ्वधोषाच्या का्व्यांतून घेतल्या, अर्थात् तो त्यानंतर 
म्हणजे इ. स. च्या पहिल्या शतकानंतर ^ होऊन गेखा, असे मानले, तर 
उरुट प्रो. शारदारंजनं रे, प्रो. चद ोपाध्याय वगेररेनी अश्वघोषानेच कालि- 
दासाच्या कल्पना चोरत्या असे दाखव्न स्पिस्तपूवं पिले शतक हां 
कालिदासाचां काठ निरिचत करण्याचा प्रयत्न केला. या वादाचा क्चिार 
करण्यापूर्वीं एक गोष्ठ शयानां घेतखी पाहिजे, ती ही की यपिकी कोणतेही 
मत सिद्धक्षले तरी त्यामुढं त्यपिकी कोणाही कवीच्या अभिमान्यांस 
वाईट वाटण्यवै कारण नाही. कारण राजशेखंराने म्हटल्याप्रमाणे 
' सर्वोऽपि परेभ्य एव व्युत्पद्यते, › प्रत्येक ग्र॑थकार पूर्वंजांचें भांडवल घेञन 
व्यापार करीत असतो. तेष्हा निविकार मनाने या दोन कवीचें काद्ष्टचघा 
पौर्वापर्यं ठरविण्याकरितां या साम्यस्थलांचा विचार करण्यांत अडचण 
पेड नये. है साम्य दोन प्रकारचे आ्टै--प्रसंगसाम्य व ॒दाब्दार्थोक्ति- 
साम्य. पैकी पहिल्याचा विचार करतां अलीं कांही साम्यस्थटे जदवघोषा्चें 

0 1 

# अश्वघोष हा सुप्रसिद्ध कुक्चानवंश्ीय सत्राट.कानिष्क याचा समकालीन हाता. 
पुष्कक ्हिदी व युरोषीय विद्रानांचे मतं कनिष्काने इ. स. ७८ मर्ये सुरू 
होणारा सध्याचा शाखिवाहन शक स्थपका, याबरून अश्वधोष(चा कार चिस्तोक्तर 
पष्ट रातक हा धरला आदे. 
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“सौदरनंद' व कालिदासाचें कूमारसंभव' यांत आढठतात. अइवघोषाच्या 
का्व्यात शाक्यकूरोत्पन्न नंदाने बौद्धं कसा स्वीकारला याची कथा आहे. 
बुद्धाने विविध प्रकारानो संसारत्याग करण्याविष्रयीं नंदाला उपदेश केला, 
तरी भिक्षु होण्यास त्याचें मन धेईना. पुष्टे फारच आग्रह् ज्चाल्यावर त्याने 
मोटचा नालुषीने संमति दिली व आपले मुंडन करव्िले. ही बातमी सुंद- 
रीला कटटनांच तिला अत्यंत दुःख क्लाले. तिच्या शोकाचें वर्णन या 
काव्याच्या सहाव्या सर्गति अ आहे. स्यांत व करुमारसंभवां'त शंकरानें 
मदनाला भस्म केल्यावर रतीने केलेत्या विलापाचें जं वर्णन आके आहे, त्यांत 
कांही ठिकाणी बरेच साम्य आढढते. तसेच त्यानंतरच्या सर्गाति वणिलेल्या 

नंदविापांत व॒ “रधुवंशां'तल्या अजविलापांत कांही बाबतीत प्रसंगसाम्य 
आहे. तथापि व्यपिकौी एकावरून दूसरा सुचला असला पाहिजे असे म्हण- 
ण्यादइतके ते निर्णायक नाही. अशाच तन्हैवे अणखीही कांही समान 
प्रसंग या दोन कवींच्या काव्यांत दाखवितां येतील. "बुद्धचरितां'त (सगे ३) 
रीतर्तूत तरुण गौतम पित्राज्ञेने विहारार्थं नगराबाहेर जात असतां त्याला 
पाहण्याकरितां पुरस्त्रियांची ज्लेली गर्दी व॒ कुमारसंभवां'त (सगं ७) 
विवाहाकरितां शंकर हिमाल्थाच्या ओषधिप्रस्थ नामक नगरांत व "रधुवं- 
रां 'त (सगं ७) इंदुमतीस्वयंव रानंतर अज कंडिनपूरांत प्रवेश करताना तदव- 
लोकनाथं नगरस्त्रियांची उडलेटी धांदल यांतील प्रसंगसाम्याकडं 
संशोधकाचें लक्ष गले व त्यावह्न दोन्ही पक्षांनी भिन्नभिन्न अनुमाने काढली 
महेत. पण या बाबतींतही, असले प्रसंग नेहमी घडतात यामृढठं प्रतिभा- 
संपन्न कवीचें त्याकडे साहजिक लक्ष जाणे शक्य असते असे म्हणतां येईल. 

इ०सण०्च्या १० व्या शतकात होऊन गेकेल्या पद्मगुप्त कवीनेही आपल्या 
(नवसौहसांकचरित' काव्यांत या तर्हेचाच प्रसंग वाणिला आहे, त्यावरूनही 

ही गोष्ट स्पष्ट होईल. दुसरे असे की या दोन्ही कवींच्या वर्णनांर फारच 
थोडं कल्पनासाम्य आहे. दोन्ही वणेन काठजीपूवेक वाचन खारील एका 
ठिकाणी मात्र अगमम्हांस किचित् कल्पनासाम्य आढल्टे-- 

अश्वघोष-वातायनेभ्यस्तु विनिःसृतानि परस्परोपासितङडरानि । 
सखीणां विरेजुमंखपंकजानि सक्तानि हरम्येष्विव पकजानि॥ 

बुद्ध० ३, १९. 
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कालिदास-तासां मुखैरासवगन्धगभेग्यापतान्तराः सान्द्रकुतूहलानाम् । 
विरोरनेत्रभ्रमर्मवाक्ाः सहस्रपत्राभरणा इवासन् ॥ 

कुमार० ७, ६२; रघु ° ७, ११. 

या दोन वणेनांत खिडक्यांतून पाहुणान्या स्त्रियांच्या मृखांना कमलसमूहाची 
उपमा दिन्टी आहे. अइवघोषर ही उपमा देउन थांबला नाहे तर कालिदा- 
साच्या पद्यांत त्याच्या नेहैमीच्या पद्धतीप्रमाणे या कल्पनेचा पूणे विकास 
केला आहे. यावरून अनुमानच काढावयाचे तर कालिदासाचौ कल्पना 
नंतरची असावी हैच म्हणतां येईल. 

आता शब्दा्थसाम्याचा विचार करू. प्रो. चट्टोपाध्याय यांनी "कालि- 
दासाचा काल' (1८८ 124४८ 2 (1 वकवऽद) या आपल्या निबंधात 
कालिदास व अश्वघोष यांच्या काव्यांतील शब्दार्थसाम्य कसोशीने तपा- 
से असून त्याचीं बरीच उदाहरणे दिलो अहित. पण व्यापको चार 

पांचच विशेष साम्य दाखवितात. कांही तर अशी आहेत कौ ती इतरत्रही- 
उदाहरणार्थं वाल्मीकि रामायणांतही-अढलठतात. तेन्हा त्यावरून कोण- 
तेही अनुमान काढणें योग्य होणार नाही. उदाहुरणाथं खालील पद्यांतील 
साम्य पहा- 

अश्वघोष--वाता ववुः स्पद्ंसुखा मनोज्ञा दिभ्यानि वासांस्यवपातयन्तः। 
सूर्य॑ः स एवाम्बधेकं चकाशे जञ्वार सौम्याधिरनीरितोऽग्निः ॥ 

बुद्ध० १, ४१ 

कारिदास-दिशः प्रसेदुमं रुतो वबुः सुखाः प्ररि गार्चिषैविरभनिराददे। 
बभूव सव छुगशरात्त तत्क्षण भव ह क काभ्युदयाय ताहश्ाम्। 

रघु० ३, १४ 

या दोन उतान्यांत बरेच कल्पनासाम्य आहे यांत शंका नाही. तथापि 
अङ्ीं वर्णने करण्याचा सवेसाधारण कविसंप्रदाय असल्याने यपिकी 

एक वणन वाचल्याशिवाय दुसरे सुचखेच नसते असे म्हणतां येत नाही. 
शिवाय दोघाही कवोनी आपल्या कल्पना वाल्मीकिरामायणांतून षेतल्या 
असे शाक्य आहे. विरवामित्राबरोबर रामलक्ष्मण यज्ञरक्षणाथं अयोध्ये- 
तून निघाल्या वेचेचे वात्मीकीने के>़न वर्णन पहा- 
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ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववो तदा । 
विद्वामिश्रगतं रामं दृष्टवा राजीवलोचनम् ॥ 
पुष्पव्ष्टि्म॑हस्यासीदहेवदुदुभिनिःस्वनैः । 
शंखदुदुभिनिर्घोषिः प्रयाते तु महात्मनि ॥ बालकाण्ड १२, ४-५. 

सरस्वतीच्या साम््रारज्यात विशिष्ट कल्पनांचा भक्ता कोणाही कवीला दिला 
नाही. म्हणून कल्पनासाम्याब रोबरच उक्तिसाम्य असेल तरच उसनवारीचा 
आरोप लाग् पडेल. अही फारच थोडीं स्थठं या दोन कववींच्या काव्यांत 
दाखवितां येतात. त्यांतीर काहीचा विचार करूं 

१. अश्वघोष-तं गौरवं बुद्ध गतं चकषै भार्यानुरागः पुनराचकर्ष! 
सोऽनिश्चयाश्नापि ययौ न तस्थो तरस्तरङगेष्विव राजहंसः ॥ 

सौन्दर० ४, ४२. 
काङिढिस- तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसङ्गयाष्टे- 

निक्षेपणाय पदमुद्धतयुद्रहन्ती । 
मागोचरुग्यतिकराकुकितिव सिन्धुः 
हौ लाधिराजतनया न यया न तस्थौ ॥ कुमार० ५, ८५. 

२. अश्वघोष-भादिल्यपूर्व विपुर कुरुं ते नवं वयो दीसमिदं वपुश्च । 
कस्मादियं ते मतिरक्रमेण भक्षाक एवाभिरता न राञ्ये ॥ 

जुद्ध० १०, ४ 

कालिदास-एकातपन्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तामिदं वपुश्च । 

अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिष्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे खम्॥ 
रघु० २१ ४७. 

३. अश्वघोष-द्वानि सर्व॑स्य यतः प्रसक्कान्यराभरामप्रश्तीनि रोके 
अतोऽपिनैकाभ्तसुखोऽस्ति कथिचचैकाम्तदुःखः पुरुषः एथिष्याम्॥ 

भुद्ध० ११, ४२ 

काकिवास-कल्यैकान्त सुखमुपनतं वुःखमेकान्ततो वा 
नीचैर्गश्छस्युपारे च दहा चक्रनेमिक्रमेण ॥ मेषदूत ११४. 

या उतायं तीर साम्य आदचर्य॑कारक आहे व यावरून एका कवीचीं काथ्ये 
दुसन्याने वाचलीं मसावीत असें निःसंशयपणे म्हणतां येईल. पण केव या 
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उता्यांवरून कोणी कोणाची नक्कल केली हं सांगणें कठीण आहू. अहवघो- 
षपिक्षा काकिदासाच्या वरील पद्यांत अधिक लाक्ित्य आहे हं कोणीही कबृक 
करील. पण अदवधोष हा महान तच्वज्ञानी होता; सव॑साधारण जनांचें मन 

आकषण करण्यकरितां आपण ही काव्यं लिहावयास षेतटीं, असें त्याने 
स्वतःच म्हटले आहे. त्याची प्रतिभाही भसामान्य होती यांत संज्ञय नाही. 

तथापि कान्यनिमिति हा त्याचा प्रधान उदेश नसल्याने आपल्या काव्यां 
संस्करण करण्याकडे त्याचें तितकं लक्ष नन्हते. याच्या उलट कालिदासाचे. 

त्यामुछं “ त्याने अहवघोषाच्या कल्पना व कांही प्रमाणात शब्दयोजनाही 
उचलून त्यांच्यावर जास्त संस्कार करून त्या आपल्या काव्यांत योजिलेल्या 

दिसतात” असे काही म्हणतीक तर दुसरे ““सवंच हिकाणीं काकिदासपेक्षा 
अदवघोषाच्या काव्यांत कृत्रिमता जास्त दिसते व संस्कृत काव्येतिहासांत 
 जितकी जास्त कृत्रिमता तितका कवि नंतरचा ` हा सामान्य नियम 

असल्याने अश्वघोष कालिदासानंतरचा", असें प्रतिपादितील. तेव्हा या वादा- 
चा निर्णय करण्याकरितां दुसरें कांही गमक पाहिले पाहिजे. उदाहरणाथं 

एकाचे कांही विह्िष्ट शब्दप्रयोग होते ते दुसन्याने उचलले असे दाखवितां 
आके तर या बाबतीत निर्णय देण्यास मदत होईल. या दुष्टीने या कवींचीं 
काम्ये वाचतांना आम्हांस एक प्रमाण दिसके ते वाचकांपुढे मांडतो. 

अदहवधोषाचीं काव्यं वाचतांना त्याने ` प्रागेव ` या शाब्दद्रयाचा 
उपयोग संस्कृत (किमुत अर्थी म्हणजे `“ मग. . . .विषयीं काय विचारारवे! ' 
असा अर्थं व्यक्त करण्यास अनेकदा केठेखा आाढक्तो. उदाहरणार्थं 
खालील श्लोक पहा- 

एवमाद्या महात्मानो विषयान् गर्हितानपि । 
रतिहेतो बँ मुजिरे भ्रागेव गुणसौषहिताच् ॥ बुद्ध० ४, ८१. 

नीतिक्षास्त्रज्ञ उदायी नामक गौतमाचा मित्र त्याचे विरक्त मन विषयोप- 
भोगाकडे वढठविण्याकरितां प्राचीन कथांतून अनेक उदाहरणे देऊन म्हूणतो, 
"अशा प्रकारे मोठमोऽठधा लोकांनी भोगलारसेने निद्य विषयां चाही उपभोग 
घेतला आहे, मग चांगल्या विषयांविषयीं तर बोलावयासच नको. श्रागेव 
याचा या अर्थी उपयोग संम्कृत बौद्ध वाडमयांत इत रत्रही * अनेक ठिकाणीं 

भवाप्रमार्भेच बुद्ध० ४, १०; आय॑श्चूरङत जातकमारा ¶. ५१ इत्यादि स्थटं पडा, . 
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आढकछतो पण हिदू वाडमयात कोटेही आढछठत नाही व म्हणून प्रो. आपटा - 
च्या संस्कृत कोरत व इतर अमरकोशादि प्राचीन संस्कत कोशांतही त्याचा 

हा अथं दिलेला नाही. पण आश्चर्याची गोष्टही की काकिदासाच्या छतु 
संहार' या काव्याति एका इलोकात (६,२३) त्याचा असा प्रयोग केला आहै- 

कुन्दैः सविश्रमवधूडासितावदाति- 
रुद्योतितान्युपवनानि मनोहराणि 
चित्तं मुनेरपि हरन्ति निवरत्तरागं 
प्रागेव रागमलिनानि मनांसि यूनाम्॥ 

' विलासी युवतींच्या हास्याप्रमाणें शुभ्र अशीं जीं कर न्दपृष्पे त्यांनी उज्ज्वल 
ज्ञालेीं उपवनं मुनीवेंही विरक्त चित्त आकषितात, मग अनृरागयुक्त अक्षी 
तरुणाचीं मने ती आकषितील यांत नवल काय 7, 

यांतीक 'प्रागेव' याचा हा प्रयोग संस्कृत टीकाकारांस इतका 
अपरिचित आहे की त्यपिकी एकान मुनिचित्तापह्रणात्प्रागेव' असें त्याचें 
व्याख्यान केठे आहे. पण तें असावें तितके समर्पक नाही. यावरून कालि- 

दासाने संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, विशेषतः आपल्या पूर्वीच्या कवीचीं काव्ये, वाचलीं 
होती हें सिद्ध होत नाही काय ? काकिदास सिस्तपूवं पहिल्या दतकांत 
होऊन गेला असें मानले तर त्यापूर्वीं संस्कृत भाषेत बौद्ध वाडमय होतें 
असे मानावें लागेल. पण चिरतोत्तर पहिल्या शतकात महायान पंथाचा 

उत्कर्षं क्लात्यावरच बौद्ध लोक संस्कृत भाषंत ग्रंथ रचना करूं लागले. त- 
पूर्वी त्याचे ग्रंथ पाली भाषत होते हैं विद्वानांस माहीत आहे. तेन्हा कालि- 
दासास अशवघोषापूर्दीं म्हणजे स्िस्तपूवं पहिल्या शतकात घाठतां येत 

नाही. याच्या उलट तो गुप्तकालांत किवा तदनंतर ्षाला असल्यास प्रथम 
प्रथम त्याने आपल्या पूर्वीचीं बौद्ध कवींचीं काव्यं वाचटीं असतील वं 
त्यांतीर कांही विशिष्ट शब्दप्रयोग न कटठत त्याच्या प्रथम प्रथमच्या का- 
व्यांत आके असतील. पृषे हे प्रयोग हद् ग्र॑थांत येत नाहीत असं ध्यानात 
आल्यावर ते त्याने राले असतील असे अनुमान करतां येते. ` 

(५) भीटा येथील पद्क-इ, स. १९०९-१० मर्ये प्रयागाजवक 
असलेल्या भीटा या गादीं केठेत्या उत्खननांत एकं मोठ्या आकाराचें 
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रेवा माती- (1112 002} चँ पदक सापड्ठे. त्यावर मध्यभागीं 
चार घोडचयांच्या रथांत दोन ग्यक्िति बसचेत्या दिसतात. पुढे जरत्कारू- 
सारखा एक अस्थिपंजर मात्र रादिलेला मनुष्य, मागच्या बाजूस एक 
ज्षोपडी व जवछच एका वृक्षाजवक् एक ललनाकृतीही दिसते. लारच्या 
बाजूस मत्स्यकमलादिकांनी युक्त असातलाव व मध्यभागीं एक व्यक्ति व 

त्याच्या बाज्स दोन हरिणे व एक पिसारा उभारून नाचतं असलेखा मोर 
हीं दृग्गोचर हीतात.* यावशून हया पदकांत शाकूंतला'च्या प्रथमाकांतील 
द्र्य दाखविकले आहे भसे प्रो. शारदारंजन रे यांनी अनुमान केरे आहे. 
रथांत दोन; व्यक्ति तशर दुष्यन्त व त्याचा सारथि, पुढील जरत्कारू- 
सारखा मनुष्य म्हणजे कण्वाश्रमांतील तापसी, ज्ञाडाजवच्छची स्वरी म्हणजे 

गकुतला, असें त्याचें म्हणणे आहे. हे पदक शुंगकालांतीक आह असें कांही 

विद्रानांचं मत आहे. त्यावरून कालिदास स्थिस्ती शकापूर्वीं होऊन गेखा 

असे प्रो. रे याच अनुमान आहे.† 
या अनुमानांतही कादरी तथ्य नाही. आधी हं पदक शुंगकालातीरच 

असे विधान करण्यास भक्कम पुरावा नाही. दुसरी गोष्ट ही की पदका- 
वरील सीन ^शाकुतलां'तील आहे असे मनण्यास काही अडचणी आहेत. 
रथाच्या पुढे हरिण पक्त आहे असं दाखविके नाही. पुढे जागा नन्हती 
म्हणून तो खादी दाखविला असं म्हणवें तर तेथे एक नून टोन हरिण 
दिसतात व तेथेही ते भीतीने पट्ठत नसून विहार करीत आहेत अमे वाटते. 
कारण जवटच मोर आपला पंखाकृति पिसारा उभारून नाचतांना दिसतो. 
यावरून तरुण गौतम रथांत बसून विहार करण्याकरितां जात असतां त्याखा 
मार्गति एकं वृद्ध मनुष्य भेटतो व ॒त्यावरून त्याला वाद्धक्याची प्रथम 
कल्पना येते असं जं अनेक प्राचीन ओोद्ध ग्रंथांत वणिलेले आढक्रतें तेच येथे 
श्षिल्पकाराने दाखविले असावे. ही कल्पना जास्त सयुक्तिकं भासते. 
"बुद्धचरितां'तील असे अनेक प्रसंग प्रस्तरांदिकांवर चित्रित करण्याचा 

*(216/46&८ व2310) 704८, ४ ०1.71 (4 ०५१९७०४ 1०१79) मध्ये 
दिलेला या पदकाचा फोटो पदा. 

11९० : न77व250/5 5211८4८ (1920), 1०६7० पण०ण .9, 
न.भा.८...३ 
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द्वी प्रधातं होता ह साची येथील तोरणांवरून सिद्ध स्नाले आहे. उट 
शाकूंतलाःदि नाटकततील दयं अशा प्रकारें पदकांवर उमटविण्याचा प्रघात्त 
नव्हता व त्यांत कांही हेत्ही दिसत नाही.* 

काकिदास स्िस्तपूवं पहिल्या शतकात होयन गेला हैँ मत अनेक 
भारतीय विद्रानांनी प्रतिपादिलै आहे व त्याला दंतकथांचा आधार 
असल्यावरून सर्वसाधारण वाचकांचा तेच सत्य मानण्याचा स्वाभाविक 
कल असनो, म्हणून या मता इतके सविस्तर परीक्षण के. या 
मताच्या सिद्धघथं काकिदासकालोन कायदा, त्याच्या प्रंथांतील अङ्तरिम- 
रम्यता, इत्यादि प्रमि कांही शोधकांनी पुढे मांडलीं आहेत, परण तीं 
सर्वान पटण्यासारखीं नाहीत. विस्तारभयास्तव या पक्षाचे परीक्षण 
येथेच संपवन दुसम्या मताकंडे वल. 

लिस्तोत्तर पांचवें शतक 

रधुवंशाच्या चौथ्या सर्गाति रघृच्या दिग्विजयाचँ वर्णन करिताना 
कालिदासाने खालील इोक घातले आहेत- 

ततः प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव रघुदेशम् । 
शरैरुसेरिवोदीण्यानुद्धरिष्यन् रसानिव ॥ 
विनीताध्वश्रमास्तस्य वक्षुतीरविचेष्टनैः। 
दुधुवुषचिनः स्कधा्लप्रकुंकुमकेसरान् ॥ 
तश्र हूणावरोधानां भवेषु भ्यक्तविक्रमम् । 
कपोरूपाटनादेक्षि बभूव रधुचेष्टितम् ॥ रघुवं रा, ४,६६-२८. 

यां इ्लोकांत रधने उत्तरत वंक्षु नदीच्या तीरावर हणांचां पराभव केला असं 
वर्णन जाञे आहे. अमरकोशा"च्या क्षीरस्वामी या टीकाकारानेही केशराला 
बाल्हीक कां म्हणतात याचे स्पष्टीकरण करताना या श्छोकां चा उल्ठेख केला 
आहे, त्यावखून ही कंक्षु नरी बात्हीक (पूर्वीचा बेकिट्िया कवा सथध्याचां 
ब्रल्ख ) या देलातूनः वाहृणारी आक्सस् नदीच होय हें स्पष्ट आहे. हानी ओं 

क्स् नदीवर इ स. ४५० च्या सुमारास आपले राज्यं स्थापके व पुटे लौफरच 

न, 06 ०ष्वोम> ; 706 10412 ्माक्व्छव, 77. 1617-8. 
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हिदुस्थानावर स्वारी केली. ही स्वारी कुमारगुप्ताच्या कारकीर्दीच्याश्ेवदीं 
क्ञारी असावी. तिचा युवराज स्कन्दगुप्ताने मोटा शौर्यानि प्रतिकार 
केला असे इ. स. ४५५-४५६ च्या काठेवाडांतीर गिरनार पर्व॑ताजवठ- 
च्या शिकटेखावरून सिद्ध भ्षाठे आहे. 'रघुवंगां'त हण आक्सस नदीवर होते 
असे कालिदसानें वणले आहे. ही परिस्थिति त्याच्या वे्ची असावी व 

त्यावरून तो ग्रंथ इ. स. ४५० ( आंक्तिस नदीच्या काटी हण राज्य स्थापित 
होण्याचा काठ) व ४५५-४५६ (गिरनार शिरखटेखाचा काल) यांच्या दर- 
म्यान लिहिला असला पाहिजे. म्हणन कालिदास पांचव्या शतकाच्या मध्या- 

च्या सुमारास्र होऊन गेला असावा अते प्रो. पाठक यांनी प्रतिपादिले आहे.* 
हं अन॒मानही निर्णायक हे असे वाटत नाही. इ. स. च्या पांचन्या 

रतकापर्यते हिदी लोकांस हण लोकांची मादिती नन्हती असेजंगप्रो. 

पाठकांनी गृहीत धरे आहे तं खरे नाही. पारश्यांच्या "अवेस्ता' प्रथत 

व आपल्या 'महामारतां'तही हूणांचा उल्लेखे आहे. इ. स. च्या तस्या 

शतकात लिहिलेल्या 'लक्ितिविस्तर' रथांत बुद्धाने आपल्या बाठपणीं चिक- 
केल्या लिपीचीं नवि भआलीं आहेत त्यांत हृणल्पीचा अंतर्माव केलेला 
आहे. सिस्तपुवं १४० च्या सुमारास हृणांनी यूएची' ( ज्यांना पुढे 
कुशान ही संज्ञा प्राप्त क्ञाखी त्या ) लोकाना आक्सस् नदीच्या दक्षिणेस 
पिटाढून कावले. तेब्हापासून आक्सस्च्या उत्तरे त्यांचा भंमल असावा 
करवा निदान वरचेवर त्या बाज्स त्यांची टोढधाड येत असावी. तेन्हा 
सिस्तोत्तर पांचनव्य शतकात त्यांनी आंक्सस् नदीच्था कांठीं राज्य स्थापी- 
पर्यत ते त्या नदीच्या उत्तरे आहेत हं कालिदासासारख्या चौकस माण- 
सास माहीत नसणे अशक्य आहे. व म्हणून त्याचा काठ इ. स. च्या पांचव्या 
शतकाच्या मध्यापर्यत ओढण्याची जरूरी नाही. 

लिस्तोत्तर सावे श्षतक 
द. स. च्या सहाव्धा शतकात हिद्स्थानातं संस्कृत विद्येचे पुनरुज्जीवन 

शये, त्या वेलीं कालिदास क्षाला असावा, असं मत प्रो. मेक्सम्लरने प्रथम 
पुढे मांडे. अनेक कारणांमुढठे त्याचे हँ मत आता कोणी मानीत नाही. 

जज चज त ज 0 00 -- यायो चोकातयोनययििकोयोनयििकयधनकििायमयययनयि 

* ए, 28. 29८11५६ : ९0०८० (1916) 1०४०९४००, ऋ, 
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पण अलीकडे कांही विदानांनी दूसग्या कांही प्रमाणावहून ते मत सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कं. महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 

यांनी "बिहार व ओरिसा रीसचं सोसायटी जर्नल च्याब्हा. १व २ मध्येंव 

धारचेरा. का. कृ. जेव शि. का. ओक यांनी 'विविधजानविस्तार' 
पु० ५३ मध्यं या मताच्या सिद्धघर्थं अनेक प्रमाणे पुढे मांडनी महेत. 
विस्तारभयास्तव त्यांच्या प्रत्येकं प्रमाणाचा येथे विचार करणे शक्य नाही. 
तथापि कांही मुख्य प्रमाणे थोडक्यांत पृडे मांडन त्याचं परीक्षण करू. 

(१) यद्धमनू-विक्रमादिस्य व मातगुप्त-शालिदाकष. प्रसिद्ध चिनी 
प्रवासी हधूएनत्संग हा ह. स. ६२९ ते ६४५ र्यत हदुस्थारनात प्रवास 
करीत होता. त्याने माठग्यांत ( {01870 ) शिखादित्य या नांवाच्या 
राजाने सुमारे ५३० ते ५८० परयत पन्नास वर्षे राज्य केके असे म्हटले 
जाह. कत्हणकृत 'राजतरंगिणी'वरून असे दिसते की उज्जेनीच्या विक्रमा- 
दित्याने काडमीरच्या सिहासनावर आपला विदान मित्र व कवि मातुगृप्त 
यास बसविके होते. विक्रमादित्याच्या मृत्यूनंतर मातुगुप्ताने गादी सोडली 
व नंतर राज्याचा खरा वारस प्रवरसेन हा राजा क्षाला. त्याने स्थापिलेे 
प्रवरपूर हधूएनत्संगाच्या वणेनावरून सहाग्या शतकात वसलेटे दिसते. तेन्हा 

विक्रमादित्याचाही काठ सहावं शतक हाच धरला पाहिजे. यास्तव हचूएन- 

त्संगने वाणा मारव्याचा राजा शिकादित्यव हा विक्रमादित्य हे एकच 
असावेत. "राजतरंगिणींत या विक्रमादित्याने शकांचा उच्छेद केला असें 
म्हटजे है. याच शतकात माखव्यांत यक्षोधमदेव नांवाचा एक प्रव 
राजा होन गेला. त्याचे दोन कोरीव लेख +^ मंदोसर येथे सापडले आहेत. 
त्यांवरून त्याने मिहिरकुल या बलाढच हण राजाचा पराभव केला होता, 
आपले साम्राज्य गृप्त व हण राजाच्या साम्माज्यापेक्षाही जास्त विस्तीणे केले 
होतें व "राजाधिराज" “परमेरवर' हीं बिरुदं धारण केलीं होती असे समजते. 
यरोधमंन् हाच हचूएनत्संगाचा शिलादित्य व कल्हणाचा हर्ष-विक्रमादित्य. 

याने पराजित केलेल्या हृणानाच कल्हुणाने व॒भत्बेरुणीने शक म्हुटछे 
असावे. या विक्रमादित्याने ज्याला कादमीरच्या सिहासनावर बसविके तो 

ककम 

* यापैकी एक इ, स. ५३२चा आहे. 



फारमीरया राजा मादगुप्र हाच कालिदास काय २९ 

मात्गुप्त हाच कालिदास असावा. मातृगृप्ताने कारमीरच्या राज्याचा त्याग 
केल्यावर प्रवरसेन गादीवर आला. त्याच्या नावाने प्रसिद्ध. असलेले 
'सेवुवंध" हे प्राकृते काव्यही विक्रमादित्याचे अज्ञेवरून काकिदिासाने लिहिले 
अशो विद्रानाति भास्यायिकरा प्रचक्ति होती असत्या काव्याच्या एका 

अकबरकालीन टीकाकाराच्या उल्टेावरून दिसते. त्यावरूनही विक्रमा- 

दित्य, प्रवरसेन व कालिदास हे समकराखीन होते हैच सिद्धं होते. 

वरील प्रमाणावर अनेक टलिकाणीं आक्षेप घेनां येईल. हयुएनत्संग 
ज्याला 'मोलापो' ( }( 01970) म्हणतो तो प्रदेश कोणता ग्राबहक विदहानांत 
पृष्कढ् चर्चा ्षाली आहे. तिचा विचार करून ष्न्सन्ट स्मिथ* या प्रसिद्ध 
इतिहासटेखकाने ठछरविके अहे कौ मही नदीवें खोरे, सावरमतीच्था 
पूर्वेकडीटठ थोडा भाग व दक्षिण राजपुतान्याचा डोंगराठ प्रदेशया भागा- 
लाच हेधृएनत्संग "मोकापो' म्हणत असावा. त्याची राजधानी उज्जैनी 
नन्ही. कारण याच चिनी प्रवाशाने पुरे उज्जैनीवें राज्य निराढठे होते असं 
वाणे आहे. हयूएनत्संगने ज्याची अत्यंत धार्मिक म्हणून स्तुति केरी आदह 
तो यशोधर्मन् नसून वलभीचा पहिका शिखादित्य होय अते प्रो. सिरब्हन् 
ठेण्टी यांनी दाखविके आहे. 'राजतरेगिणी' हा ग्रंथ इ.-स.च्या वाराग्या 

गतकांत लिहिटेला. तो त्या कार्च्या इतिहासापुरता विरवसनीयं असला 
तरी प्राचीन काठाविषयीं तसा नाही. उट त्यांत बन्थाच असंभवनीय व 

अतिक्षयोक्तीच्या गोष्टी भरल्या आहेत हे सिद्ध ज्ञाठे आहे. यशोधर्मन् 

हाच विक्रमादित्य असता तर त्याने (रजाधिराज' व "परमेश्वर या 
विरडप्रमाणे विक्रमादित्य ही मानाहं पदवी आपल्या ठेखात उत्ेसिखी 
असती. त्याखा शकार" तर मुरढीच म्हणतां येत नाही. कारण सिस्तोत्तर 
सहाव्या शतकात शकाचें नांव कोठेच येत नाही. मातुगुप्त हाच कालिदास 
असता तर कल्हणाने त्याच्या वर्णनार्थं जे दोनशे श्लोक लिहिङे त्यात 
एकदा तरौ तसा उल्लेख केला असता. मातुगुप्ताने प्रवरसेनाकरितां 
“सेतु्र॑ध' काव्य लिहिले भसे शक्य नाही. कारण--(१) 'राजतरंगिणींत 
तसा उल्टेख नाही; (२) प्रवरसेनाचें व विक्रमादित्याचें वैर होते असें 

1 । 

* 4221} 15 ० {#दाक (३१. 4.) 2. 323. 
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कत्हुणाने वणले आहे तेव्हा प्रवरसेनाकरितां विक्रमादित्याने कालिदासासतें 
काव्य लिहिष्यास आज्ञा केरी असेक असें वाटते नाही; (२) प्रवरसेन राज्या- 
वर आल्यावर त्याने आग्रह केला तरी मातुगुप्त कादमीरांत राहिला नाही, 
तर कागलीच काशीस जाऊन त्याने संन्यास घेतला (राजतरङ्गिणी ३, 

२९०-३२०), असें कल्ह्णाने वाणे आहे. यावखून वरील गोष्ट अशक्य 
होय हें दिसून येर्शल. 

(२) वराहमिहिराष्या अ्रथांतीरू साम्य--वराहमिर्हिर सहाग्या शत- 
कांत होन गेला हें निरिचत आहे. त्याने दृकप्रत्ययानुरूप अयनवबिद् निरिचत 
केटे व त्याच्या वेदेपासून वर्षातऋतूची प्रवृत्ति आषाढाचे आरभीं मानण्यांत 
येऊं लागी. तत्पूर्वं श्रावणात दक्षिणायनाचा व म्हणून वर्षाऋनूचा आरंभ 
मानला जात असे असें त्याच्या प्रंातील विधानांवरून दिसते. कालिदासानें 
आपल्या “मेषदूतां'त "आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमादिलष्टसानुम्' इत्यादि 
कर्णनांत वर्षा्कतूचा आरंभ आपल्या वेढीं आषाढांत होत होता असँ दाख- 
विके जाहे. म्हणून तो व राहमिहिराचा समकालीन किवा नंतरचा असावा. 

इतरत्रही अनेक ठिकाणी वराहमिहिराच्या ग्रंथांत्ून त्याने ज्योतिषविषयक 
कल्पना घेतलेल्या दिसतात. याकरितां खालील उदाहरणे पहा- 

(भ) वराहमिहिर--भूच्छायां खग्रहणे भास्करमकेग्रहे प्रविशतीन्दुः । 
बरहत्सहिता--राहुचार. 

काङ्दिास--छाया हि भूमेः शशिनो मरुत्वे- 
| नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥ रघु° १४, ४०. 

या दोन्ही ठिकाणीं भूमीच्या छयेमु्ं चंद्राखा ग्रहण लागते असे म्हटले आह. 

(भ) वराहमिहिर-सङ्किमये शिनि रवर्शधितयो मूर्छितास्तमो नेदाम् । 
ब्हस्संहिता-चद्र चार. 

कारिदास-पुपोष बृद्धि इरिदश्वदीधितरनुभ्रवेशादिव बालच॑दमाः। 
रघु० २१ २२. 

या दोन्ही स्थठीं चंद्र सूर्याच्या किरणांनी प्रकारित होतो ही कल्पना 
आली आहे. तेव्हा वराहमिहिर व कालिदास है दोघेही विक्रमादित्याच्या 
नवरत्नापैकी होते या परंपरागत गोष्टीत तथ्य असावे. 
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वरील प्रमाणही विरोष प्रबट नाही. आषाढ महिन्यात वर्षरंभ वराह्- 
मिहि रापूर्वीही कित्येक वर्षे होत असला पाहिजे. स्यामृषटे कालिदास वराहमि- 
हिराचा समकालीन करवा नंतरचा असणे जरूर नाही. कारण आषाढ महि- 
त्यांत पाउस पडण्यास सुरुवात होते हे दिसत असत्यावर कालिदासाने आपल्या 
काव्यांत तसे विधान केरे यांत आचर्य नाही. त्वावरून त्याचा काठ वराह- 
मिहिराच्या काठाच्या मागे पुढे रोपन्नास वर्षा असला पाहिजे इतके च आप- 

णास म्हणतां येईल. आता वर जी ज्योतिषविषयक कल्पनासाम्याचीं स्थद्धे 
दाखविलीं त्यपिकी पहिल्या ठिकाणीं कालिदास चन्दर्रहुणाविषयीं बोकत 
नसून चन्द्रावर दिसगान्या डागाचें कारण सांगत आहे है स्पष्ट आहे. दुसय्या 
ठिकाणची चंद्र सूर्यकिरणांनी प्रकारित होतो ही कल्पना फार प्राचीन आहे. 
कारण सिस्तपूवं आटव्या शतकांतील यास्काच्या निरूतांतही ती "अधाप्य- 

स्थैको ररिमहचन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितम्यम् । भादित्यतोऽस्य दी- 
पतिर्भवति । ' (अ. २, ६) याप्रमाणे दिलेखी आढन्ते. तेन्हा या कारणामूषटे 
कालिदासास वराहमिहिराचा समकालीन मानणे युका होणार नाही. 

(३) दिङ्नागाश्चार्योचा मघदृतांतीर उद्छेख--काकिदासाने अप. 
ल्या 'मेधदूत' काव्यांत यक्षाखा अल्केचा मागं सांगताना 

स्थानादस्मास्सरसनिचुखादुर्पतोदच्छुखः खं 
दिद्कनागानां पथि परिष्ठरन् म्थुलह स्तावङपान् ॥ मेघदूत १४. 

या पद्यार्धत श्टेषाने स्वसमकालीन निचुक व दिडनाग या दोन विद्वानांचा 

उत्टेख केला आहे असँ दक्षिणावतं व मल्लिनाथ या टीकाकारानी म्हटले 
आहे. "त्यांपैकी रामगिरीच्या जवक्पास राहणारा व कालिदासाचा सहा- 
ध्यायी निचुलकवि हा कालिदासाच्या काव्यावरील आक्षेप दूर करीत 
असे, तर दिङनाग हा कालिदासाने आपल्या कल्पना दुसन्याच्या प्रंथांतून 

चोरल्या असं मोठ्या अभिनिवेशाने हातवारे करून सांगत असे. तेन्हा त्या 
आचार्यास्या स्थूलहस्ताना दर सारून, हे मेघा, तूं उत्तरेकडीक आपला मागं 

आक्रमण कर, असें कालिदास यक्नमखाने मेघास सांगत आहे. दिडनाग हा 

प्रसिद्ध बौद्ध तत्वज्ञ इ. स. च्या सहाव्या शतकात होऊन गेला. कारण 

त्याचा गुर वसुबंधु हा द. स. ४८० प॑त हयात होता. यावेहूनहौी काक्ि- 
दास हा सहाग्या शतकात होऊन गेा हं सिदध होते. 
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या प्रमाणांतही विशेष "राम" नाही. काङिदास आपल्या का््ांत 
क्वचित र्टेष योजतो ह खरे. तथापि शक्य तेथे श्टेषाचा उपयोग 
करण्याची वाण, सुबंधु, श्रीहुषं यांच्यासारसी त्याला संवय नन्त. तेब्हा 
तसेंच कांही विशेष प्रमाण असत्याशिवाय इकेषमूलक वैयक्तिक उल्टे 
त्याच्या काव्यांत न पाहणेच बरे. दुसरे असं क 'दडनागानां' हया पदाने 
कवीला आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा उल्लेख करावयाचा असता तर तो खचित 
बहुवचनाचा उपयोग करताना. शिवाय दिडनाग हा एक नैयायिक होता. 
काव्यशास्वराचा त्याचा व्यासंग होता असा कोठे उत्छेख नाही. तेब्हा 
त्याने कालिदास्ताचे दोष दाखविण्याची उगञ्व केरी असेलसे वाटत नाही. 

ररी पर्यंत निचुल व दिडनाग या व्यक्तीचा उल्लेख आहे असें मानले 
नरी वरील काठ सिद्ध होत नाही. ड. कोथ, प्रो. मेक्डोनल वभैरेच्या 
मते दिड्नाग इ. स. ४०० च्या सुमारास होऊन गेला. त्याचा गुरु 
वसुबन्धु ॒ह्। वामनाच्या "काव्याकंकारसूत्रवृत्तीं'तील एका उल्लेखावरून 
चन्दरगृप्तपृन्राचा सचिव होता असें दिसते. पुष्कढ विद्वानाचि मतं हा चन्द्रगुप्त 
म्हणजे गृप्तकालसंस्थापक पिला चंद्रगुप्तं (इ. स. ३१९-३३० ) व 
त्याचा पुत्र म्हणजे प्रसिद्ध सम्बाट् समूद्रगृप्त. तेब्हा वसुबन्धु हा चौध्या 
रातकाच्या मध्याच्य। सूमारास व त्याचा हिष्य दिडनाग त्याच दातकाच्या 
अंतीं होन गेखा असावा ह उड आटे. 

(४) (ज्यातिर्बिंद्ामरणां'तारू उद्धेख-ज्योत्तिविदाभरण' ्र॑याच्या 
वाविसाव्या अध्यायांत तो प्रथ शकारि विक्रमादित्याच्या अश्रयास 
असणाय्या कालिदासाने रचलाव तो कवि त्याच्या नवरत्नांपैकी एक 
होता असें म्हटके अषहि.* प्र॑ांतीट कांही ज्योत्तिषविषयक उनल्टेखांवरून हा 
ग्रंथ तेराव्या शतकांतीर असं मानण्याति येते; पण या ग्र॑थकाराने वराहमि- 
हिराने दिरेला कलियुगारंम मानटा असल्याने म्र॑याचा रचनाकार इ. स. 
५८० हा येतो. या ग्र॑थांत व कालिदासाच्या का्यांत अनेक लिकाणीं 
कल्पनासाम्य आढदढते.† शेवटच्या विक्रमप्रशस्तीची भाषा असावी तितकी 
जोरदार नाही हं खरे, पण यावर असे म्हणतां येरईक कौ महाकवीच्या 

*धन्वन्तरिक्षपणकामरसिष्टशङ्कृवेतारमट्रघटखपरकाश्दासाः। 
ख्यातो वराहमिदिरो नृपतेः समायां रत्नानि वै वररुविनंव विक्रमस्य ॥ २२११०. 

†ञ्योति० ४, ८५ व कुमार० २, १ पदा. 
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सर्वच ग्रंथांतील भाषासौष्ठव सारखं असतं असं नाही. उदाहरणार्थं 
भापेच्या पुराव्यावरून "ऋतुसंहार" व॒ ^मालविकाग्निमित्र' हे प्र॑थ कालि- 
दासाचे असावे कवा नसावे यावद पृष्कछ दिवस विद्रानांस संशय 
होता. तेव्हा कालिदास इ. स. च्या सहाव्या कश्तकांत यशोधर्मन् विष्णु- 
वधन याच्या दरबारी होन गेला असावा. 

वरील मतही सयुक्तिकं भासत नाही. ज्योतिविदाभरण' हा ग्रंथ 
सहाग्या गतकातील असें कबूक केठे तरी तो रघुवंशादि उत्कृष्ट ग्रंथ लिहि- 
णाभ्या कालिदासाचा असणे शक्य नाही. या प्र॑थांतील निर्देश (अ० २२, 
रखो० २० पहा) खरा मानावरयाचा तर तो कालिदासाने रघुवंजादि 
काव्यांनंतर लिहिला असं मानें पाहिजे. या वेढीं कालिदास परिणतप्रज्न 
क्षाला होता. त्याच्या हातून या ग्रंथांतल्या सारखी सदोष भापा लिहिरी 

जाणें शक्य नाही. “ऋतुसंहार' व ˆ मालविकाग्निमित्र ' यांचा दाखला येथे 
उपयोगी पडणार नाही, कारण ते प्र॑थ कवीने प्रथम लिहिले हें स्पष्ट आहे. 
तेव्हा त्यांत कवीची भाषाशेी तितकौ मधुर व निर्दोष दिसत नसल्यास 
नवल नाही. तेव्हा कालिदासाच्या नावावर दुसग्या कोणी हा ग्रंथ दडपून 

दिला किवा दुसन्या कोणी काछिदास नामक ग्र॑थकाराने हा लिहिला 

असावा. अशा प्रकारचे तीन कालिदास राजदेखराच्या काठीं (इ. स. चं 
१० वें शतक) माहीत होते. त्यांस उदहेल्ून त्याने म्हटले भाहे- 

एकोऽपि जीयते हन्त काणिदासो न केनचित् । 
श्रगारे लकितोद्रारे कारिदासश्रयी कि ॥ 

शंगाररस वर्णेन करण्यांत व मधुर भाषाशेलींत एका कालिदासाची बरोबरी 
करणारा अद्यापि कोणी क्षाला नाही, मग तीन कालिदासांना (अर्थात निर- 
निरदधा विषयात) मागे टाकणारा कोटला सापडावयाखा ! 

येथवर कालिडसकारविषयक कांही मताचं परीक्षण क्न तीं 
सयुक्तिकं नाहीत हे दाखविले. आता आम्हांस संमत असलेले मत सप्र 
माण पृडे मांङतो. 

कालिदास सहागव्या शतकात होन गेका या मताला काही माधार 
नाही हँ वरं दाखविरे आहे. याच्याही पुढे जाऊन तो पांचव्या शतकाच्या 

न.भा.८. ,.४ 
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द्वितीयार्षपुरवीं केव्हा तरी होन गेला असावा असेही आपणांस एका 
प्रमाणावरून म्हणतां येते त्याकडे अता वल. 

मध्यहिदुस्थानांत मन्दसोर येथे इ. स. ४७२३ वा एक शिलारेख डो. 
फ्लीटने भापल्या गृप्तकालीन रिलारेखांच्या पुस्तकात* प्रसिद्ध केला आहे. 
या लेखाति लाट म्हणजे मध्य व दक्षिण गुजराय येथून निघून मन्दसोर 
येथे येऊन वसति केलेल्या कोष्टधांच्या संधाने कूमारगुप्ताच्या कारकीर्दीन 
इ. स. ४२३७ मध्य॑ एक सूरयमंदिर बांधले व पुढे इ. स. ४७३मध्ये त्याचा 
जीर्णोद्धार केला, त्याचें वर्णन आने आहे. त्या प्रसंगीं संघाने वत्समद्ि 
नामकं कवीकडनं एक प्रशस्ति तयार करवृून ती एका शिकाखंडावर 
कोरून टेवली. या प्रशस्तीत अनेक ठलिकाणीं कालिदासाच्या काव्यां 
अनूकरण केलेले दिसते असे डां ° बुस्ह॒र, कलहा, मेकडोनेर, कीथ वरे 
विद्धार्नानी दाखवून दिले आहे. उदाहरणार्थ, खालील साम्य पहा-- 

काशिदास--विद्यश्वन्तं रुङितिवनिताः सेन्द्र चापं सचिष्राः 
संगीताय प्रहतसुरजाः खिग्धगं भीरघोषम् । 
अन्तस्तोयं मणिमययुवस्तुगमब्रलिाग्माः 
प्रासादास्त्वां तुशछयितुमरं यच्र तेस्तर्विशेषैः ॥ मेषदूत, ६६. 

वस्समटहि--खवलत्पताकान्यबलासनाथान्यव्यथद्युङ्कान्यधिकोश्तानि । 
'तडिद्टताधिश्रसिताज्रकूटतुस्योषमानानि गृहाणि यत्र ॥ ®@ो०१०. 

या दोन्ही पद्यत उत्तुंग गृहांची व मेधांची एकाच प्रकारबी तुलना आली 
आहे. तसेच खारी साम्यही लक्षांत षेण्यासारखं आहे 

काश्दिस- 
निर्द्धवातायनमम्दिरोदरं इताशनो भादुमतो गभस्यः। 
गुरूणि वासांस्यवराः सयौवनाः प्रयाग्ति काषेऽत्र जनस्य सेव्यताम् ॥ 
न चदनं चद्रमर्चिशीतलं न हम्य॑ ए दारदिन्दुनिभैरम् 
न वायवः सांदतुषारशीतरा जनस्य चित्त रभयग्ति सांप्रतम् ॥ 

ऋतुसहार ५, २-१. 

वस्सभटहि-रामासनाथमवनोदर भास्करांदयुवद्धिप्रतापसु भगे जलीनमीने 
चद्रादयुहम्येतकचंदनताकङतहारोपभोगदहिते हिमदिर्धपश्च ॥ 

धये ° ११. 

ऋ, एान्मः 04610 {%5014677005 (ति०, 18), 
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यतीक वत्सभद्रोच्या पद्यां कालिदाक्ाच्या इलोकाचें प्रति्बिब स्पष्टपणे 
पडले दिसते. वत्सभटि हा अगदी साधारण प्रतीचा कवि. त्याच्या कृ- 
तीत अनेक दोष विद्वानांनी दाखविकले आहेत.* तेन्हा त्यानेच कालिदासा- 
च्या कल्पना उसन्या घेतत्या असाव्यात असं सहजच अनुमान होतें व या 
प्रमाणावरून कालिदास पांचव्या रातकाच्या द्वितीयार्घापूर्वीं होजन गेला 
असावा भसे निरिचित विधान आपणांस करतां येते. 

आता कालिदासाच्या काढठाचौ परीकंडील मर्यादा जरा जास्त 
निक्िचितपणे ठरवितां येते काय पाह. कालिदासाने वात्स्यायनाच्या 
कामलास्त्राचा कार काठजीपूवंक अभ्यास केला होता असें दिसते. विवा- 
हित स्त्रीचीं कर्त्ये सांगतांना वात्स्यायनाने खालील सूत्रं छिहिलीं गाहेत- 

शभ्रश्वह्ुरपरिचया तस्पारतंभ्यमनुत्तरवादिता । ... भोगेष्वयुरसेकः 
परिजने दाक्षिण्यम् । ... नायकापचारेषु किच्चित्कलुषिता नस्यर्थं निवदेव् 

कामसूत्र, ¶० २३९, २३६ 

या इतस्ततः विखुरखेत्या वचनांस एके ठिकाणीं गुंफून कालिदासाने कण्व- 
मुखाने नववधुंस खालीरु पद्यत उत्कृष्ट उपदेश केका आहै- 

इुश्रषस्व गुरून् कुर् प्रियसखीति सपत्नीजने 
अतैर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेश्वनुस्ठेकिनी 
यान्येव गृहिणीपदं युवतयो वामाः ऊुकस्या धयः ॥ 

श्राकुन्तछ ४, १७. 

“शाक्ंतलां'त जे सर्वोत्कष्ट चार श्लोक आहेत म्हणून म्हणतात त्यांत वरील 
हछोकाची गणना रसिर्कानी एकमताने केटी आहि. पण त्या इलोकांतील 
भृल्ठ कल्पना वात्स्यायनाच्या है वरील उतास्यांच्या तुखनेवरून स्पष्ट 
होल. तेष्हा कालिदास वात्स्यायनानंतर क्षाला असला पाहिजे. वास्स्या- 
नाजा काल कामशास्त्रांतीलकं राजकीय षपरिस्थितीच्या उनल्टेखांवकून 
लिस्तोक्तर तृतीय शतकाचा मध्य हा विद्वानांनी ठरविला आहे. तेव्हा 
कालिदास द. स. २५० नंतर होउन गेखा असावा. 

*ईॐ. बुर्दर याचा लेख--17"4८4 41117414, ४ 01. 54, ए, 1461. 

10, ©, (दाग ; ऽ०व (दढ 1 40 (एकव, १. 38३. 
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तेब्हा इ. स. २५० ते ४५० या दोनशे वर्षात काकलिदासाचा काठ 
शोधला पाहिजे. कालिदास हा उन्जंनीस रहात असावा असें त्याच्या प्रथां. 

वरून दिसते. त्याचा आश्रयदाता कोणी 'लकारि' विक्रमादित्य असावा अपे 
परंपरागत गोष्टी व त्याच्या म्रंथांतील "विक्रमः नांवावरील इठेष यावन 
अनुमान होतें ह वर दाखविलेच आहे. या प्रकरणाच्या आरंभीं जे ११ 
व्या शतकांतील अभिनन्द कवी वचन उदृत केले आहे व्यांतही कालि- 
दासाचे ग्रंथ कोणा शकारीच्या आश्रयाने प्रसिद्धि पावले असे म्हटले आहे. 
वरील दोनशे वर्षाच्या काठांत द्वितीय चन्द्रगुप्त व त्याचा नातु स्कंदगुप्त 
या दोघांनीच विक्रमादित्य ही पदवो धारण केली होती, असे त्यांच्या नाण्यां- 

वरून दिसते. त्यांपैकी द्वितीय चन्द्रगुप्त यालाच “शकारि' म्हणतां येईल, 
कारण याने इ. स. ३९५ च्या सुमारासं काटेवाडच्या परकी शकवंशीय 

क्षत्रपांचा समू उच्छेद करून तो प्रात आपल्या राज्यास जोडला अते शिरा- 
लेख व नाणीं यांवृरून सिद्ध क्ञाठे आहे. त्याची राजधानीही उज्जेनीस होती. 

शिवाय तो मोठा दानशूर म्हणून प्रसिद्ध होता व त्याचा विद्रानांस उर 
आश्रय असे. कौत्स ज्चाब नांवाच्या त्याच्या एका सांधिविग्रह्क मन्व्याने मध्य 
हिदुस्थानांत उदयगिरि येथे एक लेख + कोरविला आहे. त्यांत त्याने आपला 
शब्दारथन्यायलोकज्न व कवि म्टणून स्पष्ट निदेश केला आदे. व्यावशून विद्वान 
माणसांस मोठमोढ्या हुदृधांवर नेमण्याची त्याची पद्धत होती असें दिसते. 
तो स्वतःही मोठा विद्वान होता. कालिदास, मंठ इत्यादि विद्धानाँप्रमाणे 
उज्जैनीच्या ब्रह्मसभेपृढ त्याने स्वतःही परीक्षा दिखी होती असे राजक्ञेखर- 
च्या काव्यमीमांसेत उद्ृत केल्या एका प्राचीन वचनावरून दिसते. 
राजदोखराने म्हटल्याप्रमाणे राजाच कवि असल्यावर सवं लोक काव्य करू 

छागतात व त्यांना त्याचा आश्रय मिलतो. तेव्हा या चन्द्रगुप्त विक्रमा- 

दित्याच्याच आश्वयास कालिदास असावा अते अनमान करतां येते. 

* 02, 7166४ ४ 614 {1150/1010008 (०, 6), 

† श्रुयते चोञ्जविन्यां काम्यकारपरीक्चा ।--इह काञ्दिासमेण्ठावत्रामररूपसुर् 
भारवयः। हरिचन्द्रचनद्रयुप्तौ प्रकाशिताविह विश्ारायाम्॥-कान्यमीमांसा अ. १०. 

कवीन्द्रवचनक्षमुच्चयाण्दे प्राचनि शोकरसंग्रहांत विक्रमादित्याच्या नावावर 
दिरेरे मेक द्वितीय चन्द्रयुप्तानेच रचे असावे. 
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कालिदासाच्या चरित्राविषयीं जी थोडी माहिती अलीकडे उपलब्ध 
क्षाली भह त्यानेही वरील अनुमानास बटकटी येते. क्षेमेन्ाच्या 'ओौचित्य- 
विचारचर्चे'त अधिकरणौवित्याचें उदाहरण स्हूणन खारील इलोक्र कालि- 
दासाच्या कृन्तठेश्वरदौत्य' नामक म्रंधांतून घेतला आहे-- 

दृह निवसति मेरुः रेखरः क्ष्माधराणा- 
मिह विनिहितभाराः सागराः सक्ष चान्ये। 

इदमद्िपतिभोगस्तम्भविभ्ाजमानं 
धरणितलमिहैव स्थानमस्मद्विधानाभ् ॥ 

ओचित्यविचारचचौ ¶, १४० 

या इलोकांतीट स्थानव्णनचें ओचित्य क्षमेन््राने येणेप्रमाणें व्यक्त केले आहे. 
'“सम्राटाचा दूत माण्डलिकराजाच्या समेते गेला असतां त्याला आपल्या 
प्रभ॒च्या पदवीला अनरूप अशी मानाची जागा भिखारी नाही. तनब्ातो 

कार्यवशात् भूमीवरच बसला (व इतर मानकर््यानी चेष्टा केली तेव्हा) 

धीरगंभीर स्वराने म्हणतो-शेषफणारूपी स्तमांनी निदचल ज्ञठेरं हं भूमि- 
तलच आम्हांस योग्य स्थान आहे. कारण पवंतश्रेष्ट मेर व सातही महा- 

सागर या असनावरच विराजमान आहेत व त्यांच्या इतकीच माज्ञी 
योग्यता आहे. हा दूत कवा वकौल कोणवतो कोणत्या सम्राटाचा हें 
समजण्यास नुकतेच एक साधन उपलब्ध ज्ञे अहे. थोडा वर्षापूर्वी मद्रा 

सेकडे धाराधीश्च भोजराजाचा “शुगारप्रकाश' हा प्रथ ज्ञात क्लारा. त्याच्या 
आरग्या प्रकाशांत कार्दाषाच्या तोडी खालील शलोक घातला आहे-- 

असकलहसितस्वारक्षाङितानीव कान्या 
मुकुकितनयनत्वादयक्तकर्णोत्पलानि । 
पिबति मधुसुगर्धन्याननानि भरियाणाम् 
रयि तभारः कुन्तरखनामधीाद्ः। 

[तुक्ष्यावर (राज्याचा) भार टाकून कुन्तलदेशाचा राजा किचित् हास्याने 
ज्यांच्यावर कांति पप्तरखी आहे, नयने ्कठे अपल्याने ज्यांच्या कर्णा 

वरचीं कमले स्पष्ट दिसत आहेत अशीं सुरापानाने सुगन्धित स्ञारेली 
आपल्या प्रियाचीं मुले चूबीत अहे.]| अर्यातच कालिदास हा स्वतः 

वकीर म्हणून कून्तलेश्वर नामक सामन्ताच्या दरवारीं गेला होता असें 
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दिसते. परत उज्जेनीस गेस्यावर विक्रमा्दित्यानें कुन्तटेश काय करीत 
असतो असे विचारल्यावरून, वरील श्छोकांत कालिदासाने वुन्तटेश 
तुक्षयावर राज्याचा भार टाकून स्त्रियांशीं विलास करण्यांत दंग असती 
असे उत्तर दिके गहे. हा इलोक भोजाच्या (सरस्वतीकंठभिरणां'त व राज- 
गेख राच्या "काव्यमीमासि'तही उद्ृत केला आहे व ॒राजलेखराने वरील 
लोकत थोडा बदल करून-- 

पिबतु मधु व प्रियाणां 
मयि विनिहितमरः कन्तलानामधीडराः। 

काम्यमीर्मांसा, अ० १९१. 

म्हणजे ‹ माह्यावर भार टाकून कुन्तकेश तसे करो ' भसे विक्रमाटित्यानं 
कालिदासाला उत्तर दिले, असे दाखविकले आहे. कालिदास हा मीठा विद्वान् 
व चतुर मुत्सही होता हे त्याच्या प्रंथांवरून आम्ही पृडे दाखविणार आहो. 
तेष्टा त्याला आपला वकील म्हणून सामन्तसभेत विक्रमादित्याने पाठविले 

असले तरी त्यांत आश्चर्यं नाही. 

आता हा कुन्तरेड कोण याचा विचार करूं. या प्रदनावर आतापर्य॑त 
दोन मते व्यक्त क्षालीं आहेत. दक्षिणमहारणष्टर व म्हुसूरचा उत्तरभाग 
या साधारणपणे कुन्तकं असें म्हणत. म्हसूर संस्थानांत िमोगा जित्हुघांत 
तालगुंड येथे कदंवांचा एक चिरकाटेख सापडला आहे. त्यांत काकुस्थ वमन् 
या राजाने आपली मुलगी देऊन गुप्तराजाच्या कुढाखा प्रसिद्ध केले असें 
म्ुटले आहे. त्यावरून चन्द्रगुप्त विक्रमादित्थाने या राजाची मुरुगी आप- 
ल्या मृलाकरितां केरी असावी व तो विवाहसंबंध जुठव्ून आणण्याच्या 
नाजूक कामावर कालिदासाची योजना क्षाखी असावी, भसे मुंबईच्या सेट 
क्षेविअर कठिजांतीलक हतिहासाचे अध्यापक फादर हिरास यांनी अनुमान 
केले आहे.* पण त्याला विशेषं आधार दिसत नाही. कारण तालगुंडच्या 
लेखात अमक्याच गुप्तराजाने कदम्ब राजकन्या वरिी भसे दिके नाही. 
शिवाय वर दिकेत्या लोकांत सूचित केल्याप्रमाणें कदम्बनृपतीचैं राज्य 
चंद्रगुप्ताच्या तंत्राने चालले होतें याला पुरावा नाही. आणखी असे की 

पिरि वि) 

न. 8.0. 2, ऽ. एण, ताए. 
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कावुःस्थवम्थच्या व चन्द्रगुप्ताच्या काठांत ५० । ६० वष्चिं अंतर आहे. 
तेन्हा वरील अनुमान बरोबर आहे असे वाटत नाही.* याच्या उलट प्रो. 

कृष्णस्वामी एेयंगार यानी हा कुन्तलेषेवर म्हणजे चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्या- 
चा नातु वाकाटक नृपति दुसरा प्रवरसेन असावा असें म्हटले आह तेच 
सयुक्तिक दिसते.† चन्द्रगृप्ताने अपटी मुरगी प्रभावतिगृप्ता ही वाकाटक 
घराण्यातील राजा द्वितीय रद्रसेन यास्त दिलीहोती. हा विवाह इ. स. 
३९५ च्या सुमारासन्नाला असावा असें च्िन्सेट स्मिथने दाखवून दिले 
आहे. रुद्रसेन पुटे कौकरच मरण पावला. त्यास दित्राकरसेन व दामोदरसेन 
असे दोन (कांहींच्या मते तीन) पुत्र होते. ते लहान असत्यामुरे व्यांच्या- 
तफं प्रभावतिगुप्ता पृष्कढ वषं राज्यकारभार पहात होती. त्यांपैकी एक 
मृलगा (द्वितीय) शप्रवरसेन' या नांवाने राज्य करूं लागला. प्रवरसेन लहान 
असतांना चन्द्रगृप्ताच्या तत्राने राज्यकारभार चालला होता व वाकाटकां- 
च्या दरबारी गृप्तांच्या अधिकारिवगचिं वर्चस्व होतें हैं प्रभावतिगुप्तेच्या 
ताम्रपटावरून दिसत. कारण त्या ताम्रपरांत वाकाटकांच्या ताम्रपटां- 

तल्याप्रमाणे वाकाटकवंशाची वंशावद दिली नसून प्रभावतिगृप्तेने आपत्या 
माहेरच्या गुप्तधराण्याचीच वंशावढ दिखी आहे. असो. पदे प्रवरसेन षयातं 
आल्यावर तो राज्यकारभार कसा करतो हें जाणण्याच्या इच्छेने विक्रमा- 
दित्याने कालिदासास विदभात पाठविले असवे. कालिदास विदर्भाति कांही 
दिवस राहिलेला दिसतो. वाकाटक नप यात्रेच्यां निमित्ताने रामटेकासं 
जात येत असत असे रा० य. रा. गुप्ते यानी संपादिकेल्या ऋद्पूरच्या 
प्रभावतिगप्तेच्या ताश्रपटावरून दिसते. कालिदासही ठेथे वरचेवर जति 
येत असखा पाहिजे व म्हणूनच त्याने आपल्या "मेघदूत" काव्यांत यक्नाचे 
निवासस्थान रामगिरी ( रामटेक ) होते असे बाणे आहे. उज्जनीस परत 
गेल्यावर विक्रमादित्याने विचारलत्यावषून कालिदासाने प्रवरसेन राज्यका- 

रभार पहाण्याचें सोडन विलासांत मग्न असतो असा रिपोरटं वरील इलोकांत 

*वरीर मजकूर शिन ज्ञाल्यानंतर प्रसिद्ध ब्यलिला श्री. रक्ष्मीनारावण राब 
यांचा या विषयावर्यल ेखं पहा, 444 13६०८ 0५4 ४०. 
1८ 2. 197-201. 

† 41$ 91९४7; ७7४८व८ 2/1 @11८ कि 75400 2, 54, 
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४० १. काटनिणेय 

केला अदि. द्वितीय प्रवरसेनाचा आजा पहिला पृथ्वीषेण याने कुन्त देश 
जिकून आपल्या राज्यास जोडला होता असे अजंठा यथी एका शिलाले. 
खावरून दिसते. तेव्हापासून वाक्राटकं नृपतींसं कृन्तठेश म्हणत असत. 

काकिदास चन्द्रगुप्तकारीन होता याला भाणखीही एकं प्रमाण देतां 
येते. 'सेतुबध' [कवा "रावणवहो' ( संस्कृत रावणवधः ) या नांवाचे प्राकृत 
भाषत लिदहिष्ेले एक मोटे कान्य प्रसिद्ध आहे. याची बाणाने "हर्षचरिता 
च्या प्रास्ताविक श्टोकांत स्तुति केरी आहे त्यावरून ते इ. स. च्या सात 
व्या रातकापूर्वी लिहिले गेठे यांत संशय नाही. ह काव्य विक्रमादित्याच्या 

आज्ञेने प्रवरसेनाकरितां कालिदासाने लिहि, भसे एका टीकाकाराचें 
विधान वाचकांच्या लक्षांत असेलच. तो प्रवरसेन कादमोरचा राजा असे 
शक्य वाही हँ भआपण मागे निदिचत केले आहे. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य व 
वाकाटक (द्वितीय) प्रवरसेन यांचा संबंध लक्षांत घेतां तें काव्य चन्द्र 
गृप्ताच्या आशज्ञेने कालिदासाने लिहिले किवा निदान तेपासङे असावें असें 

वाटते. या कान्याच्या पहिल्या अ।र्वासाच्या ९ व्या पद्यत हे काय्य 

राजाने गादीवर आल्यावर खौकरच रचे अपे म्हटले आहे. या श्लोकांवर 
टीका करताना रामदास या टीकाकाराने प्रवरसेन म्हणजे भोजदेव असें 
कित्येक म्हणतात, असं लिहून ठेवले आहे. विदर्भाच्या राजघराण्यास “मोजः 
अशी संज्ञा होती हे कालिदासाच्या रधुवंशावरून स्पष्ट आहे. शिवाय 
"भरतचरित' या काव्याचा कर्ता कृष्णकवि यानेही 'सेतुब॑ध'काव्य कुन्तठेलाने 
रचे असे म्हटले आहे. वाकाटकांस कुन्तलेश्च म्हणत असत भसे आम्ही 
वर दाखविले आहे. त्यावरून वाकाटक प्रवरसेन हाच त्या काब्याचा कर्ता 
व याच्याच दरबारीं कालिदास वकील म्हणून राहिला होता हं सिद्ध होते. 

कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्तं विक्रमादित्य याच्या भश्रयास होता असें 
मानले तरच त्याच्या ब्र॑धांत तत्कालीन राजकोय घटनाचें प्रतिबिब पडले 
आहे असें दाखवितां यते. "मालविकाग्निमित्र' नाटक वाकाटक नृप द्वितीय 
सद्रसेत व॒चन्द्रगुप्तकन्या प्र॑भावतिगुप्ता यांच्या विवाहुप्रसंगीं लिहिले 
असार्वे. वाकाटकांच्या दरबारी असतांना कालिदासाने "मेघदूत" रचले वं 

्जलाश्चयस्यान्तरगाढमा्गमरूब्धबन्धं गिरि चौर्यकृत््या । 
लोपरेष्वलंकान्तमपूवेसेतुं बबन्ध कीत्य सं कन्तंडेशाः'॥ (१; ४५ 
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'सेतुबंध' कान्य लिहि अगर तपासले असें वर दाख विले आहे.“विक्रमोर्वशी- 
यां'त विक्रमादित्याच्या नांवाचा संबंध उघड दिसतो. चन्द्रगुप्तपुत्र 
कृ मारगुप्त याच्या जन्मोत्सवप्रसंगीं "कुमारसंभव ' लिहिला असावा. 
"रधृवंशां'तीख रघृदिग्विजयव्णेनांत कवीला द्वितीय चन्द्रगुप्ताचा दिग्विजय 
अभिप्रेत असावा. भलया प्रकारचा संबधे दुसन्या कोणत्याही राजाच्या 
नावतींत दाखवितां येत नाही ह ध्यानात उवण्यासारखं आहे. 

वरील विवेचनावरून कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्याच्या 
आश्रयास होता हें स्पष्ट होईल. चन्द्रगुप्ताने इ. स. ३८० पासून ४१३ 
पर्यते राज्य. केले. म्हणून कालिदास चौथ्या शतकाच्या शेवटी व पांचन्या 
शतकाच्या आरंभी होन गेला असावा 

प्रकरण दुसरें 

काटिदासकाटीन परिस्थिति 

महीतरस्पशेनमात्रमिन्नमृद्धं हि राज्यं पमेन्द्रमाहुः । 
रपुवश, २, ५०. 

म्रूगील । प्रकरणात आपण कालिदासाचा काठ निरिचत केला. त्या 
काढी काकिदासासारसखा अद्वितीय संस्कृत कवि उत्पन्न होण्यास 

काय कारणे ज्ञाटीं तीं अजमावण्याकरितां तत्कालीन राजकीय, धार्मिक व 

सामाजिक परिस्थितीचें थोडक्यांत निरीक्षण करू. 
परिस्थितीचा थोर लोकांच्या कार्यावर किती परिणाम होतो या- 

विषयीं दोन मते आहेत. कोणी म्हणतात थोर मनुष्य ईरवराचें देणे. तो 
एखाद्या काठ्च्या परिस्थितीमुढठं उत्पन्न क्षाला असें मानणेच गैर आहे. 

पृष्पाचा सुगंध सभोवार पसरण्यास त्याची वेल उद्यानांतच वाढली मसी 
पाहिजे असें थोडंच आदे 1. याच्या उलट कित्येक वेलां "वनलता आपल्या 
गृ्णांनी उद्यानरतांना मागे टाकतात", असं कालिदासानेच म्हटले आहे. या 

न.भा.८. , .५ 
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म्हेणण्यांत अगदीच तथ्य नाही असे नाही. श्रेष्ठ मनुष्यांत दवी अंश 
असतो असे भापल्या भगवद्गीततेतच म्हटले आहे. व पृष्कढदा थोर लोक 
आपल्या गृर्णाच्या प्रभावाने प्रतिकृल परिस्थितीसही अनुकूल करून घेतात 
असे आपण पाहतों. तथापि त्याच्या कार्यावर परिस्थितीचा मुष्ठीच परि- 
णाम घडत नाही असेही म्हणतां येत नाही. अंडिसनने एके हिकाणीं म्हट- 
त्याप्रमाणे जगांत एके सिकाणीं ओद्याच्या भाराखाटीं दडपून गेलेखा जर- 
त्कारू हमा दिसतो तर दुसरीकडे एकादा संडो वारभर कपडा घेन 

बारीक सूने टाके मारतांना दृष्टीस पडतो. तष्टा प्रत्येक .मनुष्यास योग्य ती 
परिस्थिति मिढठत नाही व तिच्या अभावीं त्याच्या अंगच्या गृणांचा पूर्णं 
विकास होत नाही हैव खरे. अरण्यांतील कता आपल्या फुलांनी आसमंतांतील 
भाग सूुगंधित करीत असते पण एखाद्या रसिकारिवाय तिच्या गृणाचें 
कौतुकं कोण करणार ? याच न्यायाने कालिदासाच्या अगोदर त्याच्या 
पेक्षा कमीजारत प्रतिभेचे प्रंथकार क्लाठे नसतील असे कोणी म्हणावे ‡ पण 

ते सकि असल्यास, "निराश्रया न गोभन्ते पण्डिता वनिता कताः, या सुभा- 
षितांत म्हटल्याप्रमाणे त्यांना राजाध्रय मिद्ाखा नसल्यामटठे व जनाभि- 

रुचीचीही त्यांस मदत नसल्याकारणाने त्यांच्या ग्र॑थांचीं नविही आज प्त 

ल्लालों आहेत. तेष्हा कालिदासाच्या हातून इतकी उत्कृष्ट ॒ग्रंथरचना 

होप्यास तत्काखोन परिस्थिति त्याला अनुकूल असली पाहिजे असें 
वाटल्यावाचून राहत नाही. 

कालिदासकालीन परिस्थितीचें सम्यग्ान दोण्यास्र तत्ूर्वाच्ा 
काटाच सिहावलोकन करणे अवरय आहे. विरवसनीय एतिहासिक साध. 
नांवषून आपल्या भारतवर्षाचा इतिहास स्थिस्तपूवं चौथ्या दातकापासून 
स्थूलरूपाने ज्ञात क्षाला आहे. द्िस्तपूरवै ३२६ या वर्षी अलेक्लांडरने 
दिदुस्थानावर स्वारी केली. त्या वेढीं उत्तर हिदुस्थानाति नंद राजाच सा- 
म्राज्य भरभराटीत दोतते. स्यांची राजधानी मगधांत पाटच्पत्र येथे होती. 
अलेकक्षांडर परत गेत्यावर चन्द्रगुप्ताने विष्णुगुप्त-चाणक्य या पाताल- 
यंत्री मृत्द्याच्या साहघाने मगराते राज्यक्रान्ति घडवून आणली व ती 
संधि साधून स्वतः गादी वठकावली. चन्दरगुप्ताने पुढे आपल्या राज्याची 
उत्तम व्यवस्था खावली व मोठ्या पराक्रमाने सेल्यूकेस निकेटर या यवना. 
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धिपतीचा पराभव करून बल्चिस्थान, अफगाणिस्थान व पंजाब हा मुख 
अपिल्या राज्यास जोडला. त्याचा मंत्री चाणक्य उफ कौटिल्य याचा (अर्थं- 
शास्त्रण या नांवाचा राजनीत्िविषयक उन्कृष्ट ग्रंथ अलीकडे प्रकारित 
ज्ाका आहे, त्यावरून तत्काटीन राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचीं 

चांगली कल्पना येते. चन्द्रगुप्तानंतरत्याचा मृलगा विदुसारव नातू अशोक 
यांच्या करारकीर्दीति मगध साम््राञ्याचा चोहो बाजंस विस्तार ्ञाला. उत्तरेस 
हिदुकुश्च पवंतापासून दक्षिणेस म्हसूरपर्यत व परिचमेस बट्ुचिस्थानापासून 
पूर्वेम बंगालपर्यत सवं प्रदेश अशोकाच्या अमलाख।कीं होता. एवढया 
मोठचा साम्माज्याची व्यवस्थाही अश्चोकाने चोख ठेवली होती. 

अशोकाने आपल्या शिकाटेखांत लोकांनी बौद्ध श्रमणाप्रमाणेच 
ब्राह्यणांस मान यावा असे म्हटले भारे. तथापि त्याच्या कारकीर्दति संस्कृत 
विद्येस उत्तेजन मिढालेले दिसत नाही. बौद्धधर्माच्या प्राचीन संप्रदाया- 
प्रमाणे त्याचे ठेख तत्कालीन जनपदभापेत लिहे आहेत. अशोक 
सिस्तपूवं २३२ या वर्षी वारला. त्याच्यानंतर त्याचें राज्य सुमारे पन्नास 
व्षेच टिकले. दिस्तपुवं १८५ च्था सुमारास शुगवंगीय पुष्यमित्राने बृहद्रथ 
नांवाच्या शेवटल्या मौय राजास ठार माख्न गादी बकावली. राज्यासना- 
वर स्थिर क्षाल्यावर पुष्यमित्राने हिदुधर्मीयांतर अशोकादि बोद्धधर्माय 
राजांनी घातलेलीं नियंत्रणे कादून घेतखी. त्याने स्वतः दोन अङवमेध 
केले असा उल्लेख अयोध्येस नुकत्याच सापडलेल्या एका किला- 
ठेलांत^ आहे. त्यावून त्याने वेदिकधर्मानुयायांस पडुवधात्मकं यज्ञयाग 
करण्यास परवानगी दिली होती हें दिसून येतै. त्याने संस्कृेतविद्येस उत्तेजन 
दिले होते. पतंजलीने अपला महाभाष्य हा व्याकरणावरचा सर्वमान्य ग्रंथ 

पूष्यमित्राच्याच कारकीर्दीत किहिला व स्वत्: त्याच्या हातून यज्ञ करविला 
असा महाभाष्यांत उल्लेख आहे. 

अशोक हिदुस्थानांत राज्य करीत असतां हिदुकुश्चाच्या परीकडे 
द्िस्तपूवें २५० च्या सुमारास बेवदरिया येथे भ्रीकांनी एक स्वतंत्र राज्य 
स्थापले होते. अशोकानंतरचे मौय राजे प्रबक्छ नसल्याने या ग्रीक लोकांनी 
१¶वकडे हातपाय पसरण्यास्त आरंभ केला व हठ् हढ् पंजाब व सिध हे प्रांत घ- 

~~ ------~~--------~ ~~ ~~~ ----~--~.*~----------- 000 शा 
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शात घातले. पुष्यमित्राच्या अर्वमेधाचा घोडाही यवनसेनेने अडविला होता- 
पण त्या वेढीं पुष्यसित्राचा नातु वसुमित्र याने आपल्या पराक्रमाने यवर्नाचा 
पाडाव करून घोडा परत मिलविला, असा कथाभाग (मारविकाग्निमित्रांत 
आला आहे तो खरा दिसतो. शुंगांचें राज्य स्िस्तपूवं ७३ च्या सुमारास 
नाहीसे होऊन त्याच्या जागी काण्व हे ब्राह्मण राजे अले. त्यांनी सुमारे 
४५ वषं राज्य केल्यावर त्यांचा दक्षिणच्या आध्वांनी पाडाव करून साम्रा- 
ज्यसत्ता बकावली. शेवटले शुंग व काण्व यांच्या राजवटींत हिदुधमरिं 
व संस्कतविद्येस उत्तेजन मिक असावे. 'मनुस्मृती"ला सथ्याचें स्वरूप 
याच काटांत प्राप्त क्षा असें संशीघकाचं मत आहे. तथापि एकंदरीतह्। 
काढ फारच धामधुमीचा गेला.कारण या अवधींते शकयवनांच्या अनेक स्वा- 
स्या क्ञाल्या असें गसं हितंतील “युगपुराणा'वरून दिसते. एकदा तर भअम्कात 
नांवाच्या शकाधिपतीने पाटच्िपूत्रावर स्वारी केटी व तें शहर तान्यांतं 
आल्यावर त्यांतील लोकांवी सरसहा क्त्तल केटी व॒चातुवर्ण्यीबाहेरवे 
(शक ) लोक आणून त्यांची तेथे वसति केली. श॒कयवनांच्या स्वाय्यां मुं 
देशात जी भीषण परिस्थिति उत्पन्न ्लाली तिचे हूदयद्रावक वर्णेन गर्गाचा- 
यानी येणेप्रमा्े केे आहे--““या दारुण महायुद्धात राष्ट्रां तील स्वं पुष 
कामास आल्यामुढे स्तरियांना सवं कामें करावीं लागरीं. त्यांनी नागर धरले 
वं धनुष्यबाण घेऊन रोतांचें रक्षण केठे. जिकंडे तिकडे स्त्रिया संघं करून 
राहूं कछागल्या. पुरुष इतके दुमिठ क्षठे को एकेकाला दहा दहा वीस वीस 
स्तिया वरू छागल्या. ग्रामात तसंच नगरांतही स्त्रियाच सवे व्यवहार पाहूं 
लागल्या. चातुर्वर्ण्याची घडी विसकट्ून गेली. दद्र ब्राह्मणांचीं कर्मे करू 
छागले व जटावल्कञे धारण कषटन परिव्राजक म्हणून हिड्ं छागले. वैदिक 
धमति परकीययांचा प्रवेश ज्लाला व जिकड़े तिकडे दंभाचें साम्राज्य पत्तरले. 
गृहस्थाश्चमांतीक आपत्तींस कंटालून लोक भराभर संन्यास घेऊं लागले. 
याच कालात दोन वषं अवर्षण पडल्याने मोठा दुष्काठ पड्न हजारो 
खोक मृत्युमुखीं पडले." 

गेल्या महायुद्धानंतरही बेल्जम व॒ फ़न्स यांतीर परिस्थितीचें 
वणेन ज्यांनी वाचले गह त्यांना गर्गाचार्याच्या वरील वणेनांत अतिक्ष- 
योवित वाटणार नाही. "गर्ग॑संहिता' हधा ग्रंथात काण्वांच्या राजवटीन्या 
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अखे रीपर्यनर्चेच वर्णन आले असत्यामुढ, शेवटच्या काण्व राजाच्या कार- 
कोर्दीच्या अखेरीस तो छिदहिला गेला असावा, असे अनुमान होते.* तेग्हा 
त्यांताक हकीकत विडवसनीय मानण्यास हरकत नाही. परकीयांच्या या 

स्वार्स्यामुटे उत्तर हिदुस्थानांत कांही काठ अत्यंत बंडाठी मानून राहिली 
होती. या अवधीत अनेक हद् व जन ग्रथांचा नाश ज्ञाला असावा. पातंजल 
महाभाष्यांत प्रसंगोपात्त आकेल्या उता्यांवष्न बुगकाणीं काव्यवाडमय 
बरेच समृद्ध असले पाहिजे असे दिसते. हे सर्वं बाडमय, तसेच बरेचसे 
प्राचीन श्रौत व स्मातं ग्रंथ, पुराणे, वभररेचा पुढे मागमृसही राहिला नाही. 
खुह् महाभाष्याचीही एकटही प्रत उत्तरेस उपलब्ध नन्हरती म्हणून चन्द्रा 
चायं या वैयाकरणाने दक्षिणेतून तो ग्र॑य महाप्रयासाने मिटवून त्याचा उत्तरेव 
प्रचार केला असें भतु ह् रीच्या वाक्यपदीयांत म््टठे भरे. 

अशोक्राच्या मृत्यूनंतर लौकरच दक्षि्णेत आंध्रानी आपे स्वातत्य 
पुकारले. यांचा मृढ पुरुष सिमुकं सातवाहन हा होता. त्याच्या नंतर गादी- 
वर अच्ल्या श्री शातकर्णीनि अदवमेध यज्ञ केल्याचा नाणेघाटांतील 
कोरीव कखांत उल्लेख आदे. यारिवाय या ठेखांत गवामयन, आप्तोर्याम 
गा्त्रिरात्र इत्यादि श्रौत यज्ञ केल्याचा व व्यावेलीं ब्राम्हणांना हजारो गाई, 
घोड व का्षपिण ( त्यावेटचीं नाणीं ) दित्थाचँ वर्णन आहे. त्यावरून 

अशोकाच्या मृत्यूनंतर लौकरच उत्तरेप्रमार्णे दक्षिणेतही वंदिकधमनिं 
राजाश्रयाच्या बठावर डोकें वर काढरेठे दिसते. उत्तरेत धृमाकूढ धालत 
असतां शरकानी दक्षिणेतही राज्यं स्थापण्याचा प्रयत्न केला व काही काठ 
तो सिद्धीसही गेला. दक्षिणेतील स्वाग्यांत ममक वे नहपान या नांवाच्या 
शकांनी पुढाकार घेतका. नहपान पढे बन्याच मोठया प्रदेशाचा क्षत्रपः 
किवा प्रांताधिपवि ज्लाला. शिखाकेख व नाणीं यांव्रह्न नहपानाच्या अंम- 

राखाखी काटेवाड, राजपुतान्याचा कांही भाग, माटढवा, गुजराथ, उत्तर 
कोकण, नाक्चिक व पुणे जिल्ह इतका प्रदेश असावा असें दिसते. 
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नहपानाने महाराष्टांत अंमल बसविखा त्या वेरीं सातवाहूनांना 
देशत्याग करावा लागला. पण लोकरच गौतमीपूत्र सातक्णीनि संधि 
साधून नहपानाच्या वंशजां चा पूणं पराभव करून त्याच्या वंशाचा समू 
उच्छेद केला व उन्जंनीपर्यत आपके राज्य पसरविके. गौतमीपुत्रानें 
नहपानाचीं नाणीं लोकांकडन मागवृून घेऊन त्यावर जापला शिक्का मारून 
त्यांचा पूनः प्रचार करविखा. या वंशात पृडे वासिष्ठीपृत्र पुलुमापि, यज्ञघ्न 
सातकर्णीं वगैरे बरेच राजे होऊन गेले. पूराणांतीर गणनेप्रमाणें आंध्यांनी 
सुमारे ४५० वषे म्दणजे स्िस्तपूवे २२५ पासून सििस्तोत्तर २२५ पर्य॑त 
राज्य केले असावें. 

सातवाहन राजे वेदिकधर्मानुयायी होते. नाशिकय्या एका ऊेखांत 
गौतमीपुत्राला क्षत्रियांचा दपं हरण करणारा व ‹ एकरब्राह्यण ' असें 
म्ह॒टरे आहे त्यावरून ते ब्राह्मणही भसावेत. शरकाच्या अमदानीत चालले- 

ल्या चातुरवण्येसंकराला त्यांनी आदा घातला, असे नाशिक्च्या एका 
लेखावरून दिसते. तथापि त्यांचा बौद्ध धर्मासही आश्रय होता. गौतमी. 

पुत्र, त्याची माता बालश्नी, त्याची राणी व मृरगा पुलृमायिया सर्वानी 
बौद्धमिक्षुकरितां लेणीं कोरविलीं, त्यांच्या चरितार्थकिरितां गांव दान 
दिके, वगैरे उल्टेख नाशिक व कार येथील केण्यांत आढकतात, त्यावष्न 
त्यांच्या कारकीर्दीत दोन्ही धर्माच्या अनुया्याना समानतेने वागवि्यांत 

येत होतें असें दिसते. सातवाहन राजे वंदिकधर्मानुयायी होते तरी त्यांनी 
संस्कृत विचेला आश्रय ॒दित्याचे दिसत नाही. कथासरित्सागरांत एका 
सातवाहन राजाला जलविहाराच्या वेठीं स्वरीने उच्चारलेल्या "मोदकंस्ता- 
डय ' (अंगावर पाणी मारूं नको) या साध्या वाक्याचा भथं कटला नाही 
असें म्हटले आहे. राजशेख राच्या काव्यमीमासेत कुन्तलाधिपति सातवा- 
हनाने आपल्या अन्तःपुरांत प्राकृत भाषाच वापरली पाहिजे असा सक्त 
नियम केला होता, असें म्हटले आहे, त्यावरूनही वरीर गोष्टीत तथ्य 

दिसते. शिवाय सातवाहनांचे सवं लेख प्राकृत भाषेतचआहेते. बौदधर्मा- 
च्या प्रचारापासून प्रथम पारी व नंतर प्राकृत भाषांना जे महत्व अ 
ते पृडे गुप्त राजाच्या अमदानीपर्यत तसेंच राहिले, 
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शकांनंतर उत्तर हिदुस्थानांत प्रथम पल्हूवाचं व नंतर कृशानां 
साम्राज्य पसरछे. कुशानवशांतील कुजृल काडफीसस् , वीम काडफीसस्, 
कनिष्क, हविष्क व वासुदेव यांचीं नवं प्रसिद्ध आहेत. वीम काडफीसस्ने 
हिद धमं स्वीकारला असें दिसते. कारण स्याच्या नाण्यांवर त्याला 
“ माहेश्वर ' असें म्हटले आहे व शिव व नंदी यांच्या आकृतीही उमटवि- 
ल्या आदत. सवं दुंशान राजांत कनिष्क हा श्रेष्ठ गणला जातो. दक्षिणेत 
सध्या चालू असटेला राछिवाहन शक हा कनिष्कने इ. स. ७८ या वीं 
सुरू केला असे वहुतेकं विद्वानाचं मतत आहे. याचीं नाणीं काबूलपासून 
गाह्मीपूरपर्यनं सापडतात. एकदा तर त्याने पाटलिपृत्रावर चाल करून 
तेथीर पंडित अइवघोष यास पकड्न आपल्या राजधानीस नेले. दक्षिणेन 
काठेवाड व माद्वा येथे राज्य करणारे क्षत्रप याचे अंकित होते, त्यावरून 

याच्या हिदुस्थानांतील राज्यविस्ताराची कल्पना येईल. तो स्वतः बौद- 
धर्मीय होता. त्या धर्माच्या प्रसाराथं त्याने स्तुष बांधले व विद्वान 
भिक्षृची कारेमी रांत एक परिषद भरविली. या परिषदेचा अध्यक्ष प्रसिद्ध 
तत्त्वज्ञ व॒ कवि अश्वघोष हा होता. 

स्िस्तोत्तर दुसन्या शतकाच्या अखेरीस कुरान साम्राज्याचा हास 
होऊं लागला. त्यानंतर त्याचें राज्य पांचव्या शतकात हृणांच्या स्वान्या होई- 
पर्यत पंजाव व काबूल या प्रांतांवरच राहिले होते. दक्लि्णेत माठ्वा व काठ- 
वाड या प्रांतात शक्वंीय क्षत्रपांनी चौथ्या शतकाच्या अखे रीपर्यत टिकाव 
धरला होता. दक्षिणेत आंधसाम््राज्याचाही तिसम्या शतकाच्या आरभीं अस्त 

स्ाटेला दिसतो. कुशान व आंध साम्राज्ये ज्या प्रदेशांत पसरलीं होती त्यांत 
अनेक रहान लहान राज्यं उत्पन्न प्षाखी. हीं राज्यं चौध्या रातकांत गुप्तानी 
उत्तरत व॒वाकाटकांनी दक्षिणेत आपके राज्य पसरीपर्यत जीव धरून 
होती, असे गुप्त व वाकाटक याच्या कोरीव लेखां वरून दिसते. 

येथवर केलेल्या एतिहासिक सिहावलोकनावरून सिस्तपूवं चौथ्या 
शतकापासून स्थिस्तोत्तर चौध्या शतकापर्यतच्या राजकीय स्थितीची वाच- 
कासि कल्पना येईल. शुंगसाम्राज्याच्या अंतापासून गुप्तांच्या उदयापर्यत 
सुमारं चार शतके उत्तर हिदुस्थानांत हिदुधर्माला व संस्कृतविदेला कोणी 
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बलाढच राजा पुरस्कर्ता मिढाला नाही. *दक्षि्णेत महारण्टरांतीर भंधराजे 
वैदिकधर्मानुयायी होते तरी त्यांचे लक्ष संस्कृतविेकडे नब्ठते. या काठ 
तते बहुतेक सवं लेख प्राकृत भाषेत अहत. नाण्यांवर राजांचीं नवं व 
विषदं प्राकृत भाषेतच छिहिरेलीं आददनात, जनरतेतही बौद्धधर्माचा सरवेत्र 
प्रसार क्ञाल्याने दानधर्माचा ओघ स्तूप व चैत्ये (देवढे) बांधण्यांत, मौद्ध 
भिक्षस राहण्याकरितां केणीं कोरविण्यांत, आणि स्तूपव केणीं यांना 
शोभा आणण्याकरितां रित्पकाम व॒ चित्रकाम करण्यांत खच ज्ञकेला 
दिसतो. सांची व भरहूत येथील स्तूपांस व कालं, नाशिक, अजंठा इत्यादि 
ठिकाणाच्या लेण्यांस राजे छोकाप्रमाभेच श्रेष्ठो, व्यापारी, सोनार, सुतार, 
कारकून इत्यादि विविध धंद्यांच्या लोकान, तसेच शक्रयवनादि परकी- 
यांनीही देणग्या दिलेल्या विद्यमान करीव लेखांवरून दिसतात, त्यावरून 
वरीर गोष्ट स्पष्ट होईल. या काठंतील एकही वेदिक धर्मोय देवालय अगर 
रित्पकाम अस्तित्वांत नाही यावरूनही ह च अनुमान निघते. या काटवांतही 
हिदुधर्म टिकून राहिला हीता व क्वचित् स्थढीं त्याला राजाश्रय 
मिढाला असेल, नादी असें नाही. उदाहृरणाथं, उत्तरत वीम काडफीसस् व 
मराठव्यांत सद्रदामन् यांसारख्या क्षत्र पाना ह्दुधमं स्वीकारलेला दिसतो व 
त्यांचा त्यास थोडा फार आश्रयही असावा. विशेषतः क्षत्रपांची राजधानी 
उज्जंनी येथे संस्कृत विद्येस उत्तेजन मिक्त गे असेख. इ. स. १५० च्या 

शुद्रदामन्च्या गिरनार येथीर शिललेखावख्न त्याच्या काठीं व्याक- 
रणादि शास्रे, संगीतादि कला, ग्यपद्य काव्यवाडमय वं तदुपयोगी अलं. 
कारशास्त्र यांचा अभ्यास होत अ्ावा असे दिसते क्षत्रपांच्या 

राज्यांतच भास, सोमिल्ल, कविपुत्र इत्यादिकांची नाटके व वात्स्यायनार्चे 
कामसूत्र लिहिके गेले असावें. सर्वसाधारण जनतेचें संस्कृतविद्येकडे लक्ष 

1 काम सामा का ~ = क 

* गुप्तरा जांच्या उदयपूवीं मार शमर वषं नागवंशी राजां नी उत्तर हिदुस्थानांत 
अश्वमेधयजङ् करून दहिंदुधमांचं पुनरुस्नीवन कें व संस्कृत विेखा आश्रय दिला 
अपं बे. जयस्वाल म्दणतात (5८०११) ० 77472 150 1० 450 4. 7), 7. 7). 

हं मत विद्रत्संमत ब्हावयाचें आद, 
1 1. 07. 81 २. ७. 81४०पष्णुरडा : 4 2९ 2110 17८ क 
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नव्हते तरी विद्वानांवर आपल्या कालित्यादिगृणांनी तिने मोहनी टाकाव- 
यास सुरवात केली होती यांत संशय नाही. कारण तसं नसते तर भरव- 
घोषासारख्या कटरूर बौद्धधर्मीयाने आपलीं काव्यं संस्कृतांत रचलीं 
नसती. “ सौदरनंद ' कान्याच्या अक्षेरीस ‹ लोकाच लक्ष अन्य विषयांकड्न 
कादून मोक्षाकडे लावण्याकरितां मधातुन कड् ओषध दावं त्याप्रमाणे 
मी हे संस्कृत काव्य रचे आहे, ' असे त्यान स्पष्ट म्हटले आहे. तथापि 

या चारों वर्षाच्या कात नांव घेण्यासारखे संस्कृत कान्यनाटकादि ग्रंथ 
फारसे निर्माण ्ञाठे नाहीत. याच्या उलट याच काठांत पारी वाडमय 

भरभराटीस अलटिव प्राकृतांतही वृहृत्कथादि श्रय निर्माण क्लाले. या- 
वरून संस्कृत वियेका राजाश्रय मिठ।ल्याचीं उदाहरणे अपवादात्मकच हीत 
हे दिसून येईल. 

या काठांत हिदूधर्मसि विशेष राजाश्रय नव्हता व जनतेतही त्याचा 

प्रसार बौद्धधर्माच्या मानाने कमी होता. तरी त्यातील विचारी लोके 
नव्या काठास अनुसरून त्याची पूनघंटना करण्यांत गुंतले होते असे दिसते. 
वैदिकधर्माचीं तत्वे सर्वं साधारण लोकांस समजावीं म्हणून पूर्वीच्या संक्षिप्त 
व दुर्बोध सूत्र ्र॑थाबहर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति यांसारख्या स्मृति सुबोध 
अनुष्टुप् छंदांत लिदहिल्या गेल्या. महाभारत वे रामायण या प्रंथांसही सध्याचे 
रूप याच काटांत प्राप्त साले असावें. बौद्ध व जैने धर्माचा अहमिवर कटाक्ष 
आहे क ते तत्त्व सवेमान्य होत आहे असें पाहुन या स्मृतींतही तें तत्त्व मान्य 
करण्यांत अलि वपूर्दीच्या हिसाविधानात्मक वचनांस पुष्कठ अपवादं 
घारण्यांत आके. या काडायच्या आरभीं शिव, कुबेर, अरिवनीकृमार, धमं, 
इद्र, संकषंण, वासुदेव इत्यादि देवतांची पूजा होत भसे, असे कौटिलीय अथं - 
शास्त्र व नाणेघाटांतील सातवाहनांचे शिलाटेख* यांवरून दिसते. यातन 
पुढे ब्रह्मा, विष्णु व॒ शिव या देवांना प्राघान्य आके. याशिवाय स्कंद 
सूर्यं इत्यादिकांची पूजाही प्रचारांत आली. पूर्वीपासून तत्त्वज्ञान है वेदि- 
कधम्चिं वशिष्ट होतें. उपनिषदां ईहवर, जीव व जगत् यांविषयीं अनेक 

* 8116 : पिद (वण (5017000 ,4, 9, ‰, 4. रण]. 

{> ए7. 60 ६४. 
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टिकाणीं खोल व उद्रोधक विचार विखुरलेठे होते, त्यांचा समन्वय कष्नं 
वेवान्तसूव्रं लिहिरीं गेरी. तसेच सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, दत्यादि 
रास्त्रांचीं मूलभूत सूत्रे याच काटांत निर्माण कलाली. हं सवं वाडमय 
पाहिके असतां बौद्धध्मरीं टक्कर देण्यास वेदिकधमनि करी तयारी 
चाटविली होती व॒राजाश्रयाची संवि सापडतांच त्याचा त्याने कसा 
पाडाव केला हें ध्यानात पेल. 

तिस्तन्या शतकाच्या रोवटीं उतर हिदुस्थानांत गुप्त व विदर्भात वाका- 
टक हीं घ राणी उदयोन्मुख असलेलीं दृष्टीस पडतात. यपिकी पहिल्या 
धराण्याचा संस्थापक महाराज गुप्त हा मगधांतीरु एका संस्थानाचा राजा 
होता. पहिल्या दोन पिढचात गुप्ताचं राज्य गंगेच्या काठाकाठाने मगधापामसून 
अयोध्येपर्य॑त पसरले होते. महाराज गुप्ताचा नातु पटिला चन्द्रगुप्त याने वैशा- 
रीच्या छिच्छवीकुखोत्पन्न राजकन्यशीं विवाह केला. या विवाहूच्या योगाने 
वेशाली व मगघ हीं राज्ये एका छव्राखालीं आरीं व त्यामद्े चन्द्रगु- 
प्ताचें सामथ्यं वाढले. पु त्याने आसपासचीं लहान राज्यं जिकून आपल्या 
राज्यास जोडलीं वनंतर "महाराजाधिराज" ही पदवी धारण केटी. 
अपला व छिच्छवि कुठाचा सन्मान्य संबंध जाहीर् करण्याकरितां त्याने 
स्वतःच्या व पत्नीच्या नांवाने सौन्याचीं नाणीं पाडली, त्याने एक नवीन 
शकही सुरू केखा. त्याला पुढे गुप्तशशक हं नांव प्राप्त ज्ञा. त्याचा मृलगा 
समुद्रगुप्त हा त्याच्यापेक्षाही शूर व महत्वाकांक्षी निघाला. त्याने उत्तर 
दिदुस्थानां तीर अनेक राजांचा उच्छेद करून त्यांचा प्रदेश आपल्या 
राज्यास जोडला व दक्षिण हिदुस्थानांतही स्वारी केटी. या दिग्विजियानंतर 
त्याने हरिषेण नामक आपल्या इरबारच्या कवीला आपला पराक्रम गद्य- 
पद्यात्मक का्व्यांत वर्णन करावयास सांगृन तें वणन अशोकाच्या रिलास्तं- 
भावर कोरून ठेविले.* तो स्तंभ अद्यापि प्रयागच्या किल्छ्धांत आह व 
त्यावरील केख थोडा खराब स्ञाला आहे तरी त्यावरून त्याच्या दिगिवि- 
जयाची पूर्णं कल्पना येते. 

# 8०९ ५41०9०५१ 8००९ एा]1म 1४७०८ ०प 0 8०११२८४ 
४११११.* (0. 7. 10. 1), 
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समुद्रगुप्त हा हिदुधर्माचा कटरा अभिमानी व पुरस्कर्ता होता. त्याने 
दिग्विजय संपल्यावर अङवमेध यज्ञ केला व तन्निदरेक नाणीं पाडलीं. पृष्य- 
मित्र शुंगाच्या कालानंतर जवल जवल पांचशें वषे उत्तर हिदुस्थानांत एखादा 
अपवाद वगद्छन्यास बहुधा कोणी अदवमेध केल्याचे नमूद नाही. त्यामुटे 
समूद्रगुप्तास त्याच्या वंशजाच्या रेखांत "चिरोत्सन्नारवमेधाहर्ता' असं यथार्थं 
विशेषण दिके आहे. त्याच्या 'अरवमेध' नाण्यांवर त्याचें 'अरवमेधपराक्रमः' 
हे बिर्द आढनमते. समुद्रगुप्त हा मोठा विद्वान, रसिक व कलाभिन्ञ होता. 

प्रयागच्या शिकास्तंभावरच्या लेखात (त्याला विद्वानांची संगति फार आवड, 
त्याने स्वतः शास््राचं अध्ययन केले होतें व आपल्या कुशाग्रवुद्धीने बृहस्प- 
तीस व संगीतनेपुण्याने तुम्बरूस व नारदास लज्जित केठे होते, उत्कृष्ट 
काव्यनि्मितीमुखं त्याला कविराज ही पदवी मिखाली होती, हरिषेणादि 
कवि त्याच्या सांनिध्यांत काव्य करण्यास शिकले", भसे म्हटलें आहे. 

समुद्रगुप्त इ. स. ३७५ च्या सुमारास काल्वेश क्षा असावा. 
त्यानंतर त्याचा पत्र चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य गादीवर अका असे आतापर्यत 
समजत असत. पण अलीकडे चार पांच वर्षात ्लारेल्या संशोधनावरून् * 
समूद्रगुप्तानंतर त्याचा मुल्गा रामगुप्त हाला गादी भिढारी असं 
दिसते. पंजाब व काबू येथे राज्य करणाया कुशानानी समृद्रगुप्तापूढे 
मन वाकविरी होती पण त्याच्या निधनानंतर त्यांनी चटढवढ करण्यास 
सुरवात केटी असावी. व्याच पारिपत्य करण्याकरितां रामगुप्ताने 
त्यांच्यावर स्वारी केटी. त्याच्या बरोबर त्याचा बंधु चन्द्रगुप्त व राणी 
धवस्वामिनी ही होती. या स्वारीत त्याला अपयश् अके व आपल्या 

राणीला शात्रूच्या अंतःपूर।त षपाठवून देण्याच्या अपमानास्पद अटीवर 
त्याने आपली व आपल्या लोकांची मुक्तता करवून षेतरी. त्याचा भाऊ 
चंद्रगुप्त हा मोठा शूर व कुलाभिमानी होता. त्याला ही भट मुदढीच मान्य 
काटी नाही. पण त्या वेठीं शत्रूच्या कचाटचांत सापडत्यामढ्े ती कबूल 

करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. तथापि तो मोठा युक्तिबाज व॒ध्येवान् 
# ड[ . अ. स. आद्तेकर यांचा 4.5. 0. &. 9., ०1. ८, ए. 23 

वरील “ एक नवीन गुप्तराजा' टा टेख व आमचा यवत्तमार्च्या ! शारदश्रम' 
वार्विकां तीर (१९३३) 'रामगुप्तच स्तरावर नवीन प्रकाश्च! हा लेख पहा. 
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होता. त्याने स्वतः स्त्रीवेष घेउन व॒ आपल्या बरोबर स्त्रीवेषधारी 
सैनिक घेऊन शकनृपतीच्या रिबिरात प्रवेश केला व संधि साधून त्याला 
ठार मारले व त्याच्या सेनेचा फडशा उडविला. धरुवस्वामिनीला अर्था 
तच आपल्या भ्याड पतीबहल अत्यंत तिरस्कार व॒ चन्द्रगुप्तावहल प्रेम 
वाट् लागले. पुढे चन्द्रगुप्ताने आपल्या भावास पदच्युत करून गादी बढ- 
काविली. गप्तांच्या धराण्यांत कतु त्ववान पुरुषास्रच गादी मिढावी असा 
नियम दिसतो, त्यावरून राज्यांतील विचारी व प्रबढ मन्त्यांचेही त्यास 
साहाय्य असावें असं वाटते. नंतर त्याने ध्ुवस्वामिनीशीं विवाह केला व 
तिजपासून त्याला कुमारगुष्त व गोविदगुपष्त हे पृत्र क्षठे. त्याची कुबेर- 
नागा नांवाची दुसरीही एक राणी होती तिजपासून त्याला प्रभावति- 

गुप्ता ही मुलगी क्षाखी. 
गादीवर आल्यावर चंद्रगृप्तानं प्रथम उत्तरेतीर कुशान राजाचा 

पाडाव गेला व त्यानंतर माटवा व काठेवाड येथे राज्य करणान्याक्षत्रपांवर 
चारकेली. हि क्षकवंरीय क्षत्रप कुशानवंशीय राजांनी सिध, काठेवाड 
व माठवा या प्रांतांवर नेमलेले मृढ्चे प्रांताधिपति होत. व्यचि त्या भागात 
सुमारे सब्वातीनशें वषं राज्य चालू होतें व शेवटी शेवटीं उत्तरेतीक त्यां- 
च्या सम््राटाची सत्ता संपुष्टांत आल्यावर ते बाह्यतः आपणांस क्षत्रप 
कवा महाक्षत्रप म्हणवत असे तरी एकंदरीत स्वतंत्रच होते. अशा 
बलिष्ठ शत्रूचा पराजय करण्यास दुसन्या एखाद्या प्रबरु राजाच्या साहा- 
य्याची अपेक्षा होती. त्यावेदेस विदर्भाति वाकाटक घराणे उदयास अके 
तोते. या घ राण्याचा मूठ पुरुष विध्यशक्ति याचे नांव पुराणांत व अजंठा- 
च्या एका त्रुटित केखांतही आके आहे. अजंड्याच्या ठेखांत त्याखा दिज 

म्हटले आहे व्यावरून आध्या प्रमार्णेच वाकाटक हेही ब्राह्मण असावेत. विध्य- 
सिति मगधाच्या महाराजगुप्ताचा समङालीन असावा. त्याचा मुख्गा 
पहिला प्रवरसेन याने अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, इत्यादि श्रौतयाग केले होते, 
पुढे या वंशात पुथ्वीषेण या नांवाचा महापराक्रमी राजा ्षाला तौ सम्- 
द्रगुप्ताचा समकालीन होता. अजंठधाच्या लेखात याने कृन्तर देर जिकला 
होता असे म्हटले आहे व त्याचे दोन शिलाटेल बुन्देलखंडति अजयगढ 

संस्थानांत सापडले आहेत, त्यावरून त्याचं राज्य महाराष्ट, विदर्भं व 
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बन्देलखंडाचा कांही भाग यांत पसरले दिसते. समुद्रगृप्तानं दक्षि्णेतील 
पूवं किनान्यारुगतचे देश जिकके पण परिचमेकडील देश पादाक्रान्त न करतांच 
तो मागे फिरला. त्यावरून त्याने वाकाटकांशीं दोन हाते करण्याचें महाम 
टाठे असावें असे दिते. वाकाटक व क्षत्रप यांची रार्ज्ये एकमेकांस 
कागून होतीं त्यावरून त्यांमध्यं राजनीतीच्या सामान्य तत्त्वाप्रमाणें वितुष्ट 
असले पाहिजे. तेब्हा चन्द्रगृप्ताने वाकाटकांशीं स्नेहसं बंध जोडन क्षत्रपांवर 
चार केरी व त्यांचा पुरा नायनाट केला. राजकारणाने घड्न आलेख हा 
संबंध दृढ करण्याकरितां त्याने आपली मुखगी प्रभावतिगुप्ता पृथ्वीषेणाच्या 
मुलास म्हणजे द्वितीय रद्रसेन यास दिली. ही गोष्ट द् .स. ३९५च्या सुमारास 
घडली असावी, असे नाणीं व शिलालेख यांवरून संशोधकांनी अनुमान 
केले आहे. 

क्षत्रपांचा सम्ढ उच्छेद केल्यावर काठेवाड व माढवा हे प्रांत चन्द्र- 
गुप्ताने आपल्या राज्यास जोडले, उज्जेनी येये आपली राजधानी नेली 
व विक्रमादित्य ही पदवी धारण केली. तेन्हापासून उज्जैनीशी विक्रमादि- 
त्याचें नांव संलग्न क्षाठे आहे. यानंतर थोडयाच वर्षानी त्याचा जामात 

दुसरा सश्द्रसेन हा मरण पावला. त्यावेद्धीं त्याचे दामोदरसेन व दिवाक- 
रसेन हि मृलगे अल्पवयी होते. म्हणून चन्द्रगुप्ताने आपत्या दरबारते 
धोरणी व कर्तबगार अधिकारी विदर्भसि पाठवून तेथील कारभार चाल- 
विण्यास आपल्या मुलीस मदत केली. प्रवरसेन बयत आल्यावर त्यास 
गादी मिद्ाखी. त्यानंतर तो राज्यकारभार कसा करतो हे षपाहण्यास 
चन्द्रगुष्ताने आपल्या दरबारचा मत्सी व कवि कालिदास यास विदर्मासि 
पाठविले. त्यवेद्ची हकीकत पहिल्या प्रकरणात आलीच आहे. 

हचाप्रमाणे चन्द्रगुप्ताचें राज्य सवं उत्तर हिद्स्थानभर पसरखे होति 
व दक्षिण हिदुस्थानातही महाराष्ट व विदभं यांचा राज्यकारभार त्याच्या 
तेत्राने चाकखा होता. त्याच्या विस्त॒त साम््ाज्यांत हिदुधर्माचा सरव॑त् 
प्रसार क्षाठेला दिसतो. या वेरेपासून हिदु देवांस दिल्या देण्याचे 

कोरीव लेख दृष्टीस पडतात. नुकत्याच प्रसिद्ध ॒क्षालेत्या मथुरेच्या शिला- 

# छ, 6, 81101 : 7८ एद्मकव 2115} 2 8९ + ६८ 

70010 & एर (1101) 4, €, (ज,2र.4 .9. 0" 1914}, 317.) 
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केखांत एका हैव आचार्यान रिव लिगाची प्रतिष्ठा केत्याचा उत्छेख 
आहे. त्याच्या एका मांडकिकाने उदयगिरि पेथे विष्णु व॒ चंडिका 

यांच्या मृति कोरविलेत्या द्यापि विद्यमान आहेत. तेथेच दुसन्या 
एका शिलालेखांत चन्द्रगुप्ताच्या वीरसेन नांवाच्या परराष्ट्मन्त्यानं 
शिवाच्या पूजेकरितां एक गृहा कोरल्याचा निर्देश आहे. विदर्भाति प्रभाव- 
तिगुप्तेने रामटेकावर कातिक शुद्ध दादशीस श्रीरामचन्दराच्या पायांजवट 
दिलेला ताम्रपट प्रसिद्ध आहे. चन्द्रगुप्त व त्याचा जामात॒ स्द्रसेन हि 
विष्णुभक्तं होते, तर चन्द्रगुप्ताचा नातु द्वितीय प्रवरसेन हा शिवोपासकं 
होता. या सवं उल्ठेडांवरून चन्दरगुप्ताच्या साम्नाज्यांत हिदुध्माची कशी 
भरभराट क्षाखी ते दिसून येते. 

चन्द्रगुप्त हा स्वतः मोठा विद्वान, रसिक व संस्कृतविद्येचा अभिमानी 

होता. उज्जयिनीच्या विद्रत्परिषदेपुढे त्याने कालिदासादि इतर कवीप्रमा- 
णेच स्वतः परीक्षा दिली होती हँ मागील प्रकरणात सांगितटेच आहे. 
त्याच्या एका सुव्णेमुद्रेवर त्याला ‹ रूपकृती ' असें म्हटले आहे. 
त्यावरून त्याने रूपके- (नाटके ) -ही लिहिलीं असावीत असे दिसतं स्याने 
आपल्या अन्तःपुरांतही संस्कृत भाषाच उपयोगांत आणखी पाहिजे असा 
नियम केला होता. त्याच्या सुवर्णमुद्रांवर त्याचें रलोकार्धति निरनिरावया 
प्रकारे अलंकारिक वर्णन केठे आहे त्यावरूनही त्याचें संस्कृत भाषेवरील 
प्रेम टिसून येते. संस्कृत विद्येका असा पुरस्कर्ता मिढाल्यावर ती अत्यंत 
वेभवसंपन्न न्नाली तर त्यांत नवल काय ? चन्द्रगुप्त विदान लोकाना मोठ- 
मोठ्या अधिकारांवर ने मीत असे. त्याचा परराष्टृमंत्री कौत्सगोप्रीय वीरसेन 
गाब हा व्याकरण, अर्थशास्त्र व न्याय यांत निष्णात असून कवीही होता असें 
त्याच्या लेखात म्हटले आहे. मुद्रा राक्षस नाटकाचा कर्ता विशाखदत्त हाही 
चन्द्रगुप्ताच्या दरबारीं होता असें कांही विद्रानांचें मत आहे. या कवीच्या 
‹ देवीचन्द्रगुप्तम् ' नांवाच्या नाटकांतीक कांही उतारे अलीकडे प्रसिद्ध 
क्षाले आहेत त्यावरूनं वर दिलेली रामगुप्ताची हकीकत जुविरी आहे. 
यादिवाय कामन्दकाचें नीतिसार हा अर्थश्षास्त्रावरचा ग्रंथ व कांही पुराणे- 
ही या कार्त क्षाखीं असावी असें संशोधकाचें म्हणणे आहे. या कालांत 
सरथापत्य, शिल्पकला, चिन्रका इत्यादि कलाही ऊजितावस्थेस आल्या. 
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गुप्तकारीन इमारती अद्यापि क्वचित् टिकाणी दृष्टीस पडतात. उदय- 
गिरि येथे व इतरत्र तत्कारीन शिल्पकलेचे व अजिठयाच्या टेण्यांत चित्र 
कलेचें थोडेसं काम अवरिष्ट आहे व्यावरून या कर्लामर््ये तत्कालीन 
कारागिरांनी किती प्रावीण्य मिदठविकछे होतें त्याची कल्पना येते. 

चन्द्रगुप्ताच्या राज्यांत सर्वत्र शांतता, सुव्यवस्था व सौराज्य होतें 
अः तत्काीन ठेखांवरून दिसत. हिद, बौद्ध, जन इत्यादि हिदुस्थानांतील 
सवं धर्माच्था अनुया्यांना आपापल्या धर्माच्या आज्ञाप्रमाणे वागण्यासं 
स्वातंत्र्य होते. समृद्रगुप्ताच्या दिग्विजयापासून राज्याचा विस्तार वाढला. 
अनेक रार्जाकष्न खंडणी येऊं लागली, व्यापाराचे मागे सुक क्षले, दूर 
व करतैवगार मनुष्यांस आपके अंगचे गुण दाखविण्यास संधि मिक्राली वं 
विद्रानांच्या विद्रत्तेचे चीज होऊ ागले. देशांतीक सुबत्तेचें प्रतिविब तत्का- 
खीन नाण्यांत दिसून येते असे म्हणतात. चन्द्रगुप्ताचीं सोन्याचीं नाणीं 
अनेक प्रकारचीं व विपुल सां पडतात, त्यावशून त्याच्या रार्ज्यातील भर- 
भराटीच अनुभान करतां येत. फा हायन्ूने उत्तर हिदुस्थानांत शेकडो 
मैल प्रवास केला पण त्याला कोठेही चोरराकडन त्रास कराला नाही 
यावरून चन्द्रगप्ताच्या राज्यांतील सुव्यवस्थेची कल्पना येते. (सवं खोक 
सूखी व आनंदी असून गुणोत्कर्षात एकमेकांवर वरचढ करण्याचा प्रयत्न 
करीत आहेत असे दिसते", असे त्याने लिह न ठेवले आहे. देशात सवत्र 

धर्मंशाढा व धर्मां दवाखाने होते व त्यांत अन्नपाण्याची व ओोषधाची 
मोफत सोय केटी जात असे. राज्यकारभार मोठा दक्षतेने चालविण्यात येई 
व अपराध्यांस शिक्षा सौम्य प्रमाणात दिली जात असे. सारांश त्या वेढच्या 
लखोकाना अपण रामराज्यांत आहं असे वाटत असल्यास नवल नाही. 

या गुप्तकालीन परिस्थितीचें प्रति।रब आपणास काकिदासाच्या 

काव्यांत पडकेठे दिसते. प्रो. कीथ यांनी म्हटल्याप्रमणें कालिदासाच्या 

सवं ग्र॑थांत स्वकालीन परिस्थितीविपीं संतोष व॒ समाधान दिसतेतें 

गुप्तकारीन सार्वत्रिक संपस्नतेचे द्योतक असवे. तसेच त्याच्या ग्रथांत दिग्वि- 
जय, अश्वमेधयाग वगैरे जँ वर्णेन आले आहे त्यांतही तत्कारीन परि- 
स्थिति इतिहासाच्या वाचकांस स्पष्ट दिसते. दिखीप, रघु, राम इत्यादि 
एकापेक्षा एक गुणाने बरचड़ असकेल्या राजषीचीं चितिं रसाठवाणीने 
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वर्णन करीत असतां कालिदासाच्या मनस्चक्भुपुढे समृद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त यां- 
सारख्या शूर, धीर, विदान प्रतिभासंपन्न रसिक व उदार राजाधिराजर्षी- 
चीं उदाहरणे असत्यास नवर नाही. वसिष्ठाश्रमाकडे जात असतां दिली- 

पाला ब्राह्मणाना स्वतः दिलेल्या अग्रहार ग्रामांठते यज्ञस्तंभ दिसे; त्याची 
भजा मनूने घालून दिल्या मयदिपासून एक रेसभरही डेटखी नाही; 
आपल्याकंडे गृरुदक्षिणेकरितां आकेला विद्वान ब्राह्मण विमुख जाऊं 
नये म्हणून प्रत्यक्ष कुंवेरावर चाल करण्याचा रधृनं निदचय केला; 
अतिथीच्या राज्यांत व्यापान्याना नद्या पत्या घरच्या कृपासारख्यां 
वाद छागल्या व ते दरीखो््यांतून धघरांतल्याप्रमाणे निःशंकपणे फिर 
लागले; तसेच खाणींतून रत्मे, शेतातून उत्कृष्ट पीक व अरण्यांतून हत्ती या 
रूपानी पृथिवी स्वरक्षणाबहूल त्याला मोत्रदला देऊं लागली; उज्जयि- 
नीती दुकानांतं कोटचवधि तेजःपुंज मौक्तिकहार, रांख व॒ रिपठे 
तसेच दिरवेगार पाचूचे खड़े व पोंवटठीं ग्यवस्थितपणाने लावलेलीं पाहून 
समूद्रात आता केवट पाणीच शिल्लक राहिठे आहे काय असें कोणालाही 
वाटत असे; उज्जेनी वमवसंपन्न असल्यामुरठें तिका विशाला हैँ साथ नांव 
प्राप्त क्ञाे होतें; आपके सुचरित कमी ज्ञाल्यामु्े स्वर्गस्य लोक तेथे 
येऊन राहिले व त्यांनी आपली अवच्िष्ट पृण्याई खचून हा स्वर्गाचिा 
एक रम्य भागच निर्माण केला कौं काय असे वाटे; विदभं सौराज्यामुढे 
रम्य न्नाला होता; त्याची राजधानी समृद्ध होती; इत्यादि वणेन काठिदा- 
साच्या ग्रंथांत वाचरताना बहुश्रत वाचकास आपण गुप्तकारांतच आहं असे 
वाटल्यावाचून राहत नाही. कोणत्याही कवीच्या ग्रां, विशेषतः समा- 
जस्थितीच्या वर्णनांत तत्कालीन परिस्थितीचें प्रतिबिम्ब न कढत पडत 
असते. तेग्हा कालिदासाच्या प्र॑थात ते दिसले तर नवल नाही. 
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किदासाच्या कालाविषयींच्या विविध सतांच परीक्षण करून तो 
उञजंनीच्या द्वितीय चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्याच्या काढी होऊन गेला 

असावा असे आपण पहिल्या प्रकरणात निरिचत केले, त्यावरून त्याच्या 
आयुष्याचा उत्तर भाग उज्जेनीस्त गेला असावा ह उघड आहे व या- 
विषयीं सविं एेकमत्य आहे. तथापि तो मूढचा कोठला, त्याची जन्मभूमि 
कोणत्या प्रातांतील, स्वभावतः संस्कारक्षम अशा त्याच्या मनावर कोणत्या 

प्रदेशातील निसर्गाचां व व्यवहाराचा प्रथमं ठ्सा उमटला याविषयीं 
दोधकांनी अनेक मते प्रकट केटीं आहेत. त्यांचा थोडकयांत विचार करू. 

या वाबतींत आपल्या भावनाप्रधान बंगारी बंधूंरया मताचा प्रथम 
विचार केरा पाहिजे. अखिल भारताला रुखछामभृत ज्ञाठेला असा हा कवि 
आपल्या प्रांतात उत्पत ज्ञाला असे ते अभिमानाने प्रतिपादितात. कलक- 

च्या त्यांनी एक कालिदास-संशोधन-समिति स्थापिटी आहे व॒तिच्या 
वतीने दरवर्षी ते भाषाह प्रतिपदेखा निबंधवाचन, व्याख्यान, गायन, 

वादन, इत्यादि कायक्रमाने ,कालिदास उत्सव" साजरा करीत असतात. 
मूशिदावादेत गडा शिगरु या गावी कालिदासाचा जन्म क्षाला असें त्यांनी 
ठरविले असून त्या लिकाणीं त्याचें स्मारक करण्याचा त्यांनी प्रयत्न चाल- 
वी नि 

* आंग्लकविसम्राट शेग्सपियराेषया ची ह उक्ति कनिकुलगुर फाङिदासासी 
लागु पड़ल, 

न.मा.८...७ 
५ ।:। 
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विला आहे. तेथं एक काकिदास~जन्मपीलठोत्सव कमिटी स्थापन ्ञाली 
आहे. तिने एक कालिदास-पाठशाढठा चालविखी आहे व प्रतिवर्षीं सर- 

स्वतीपूजोत्सवाच्या वेढी तेथे साहित्यसम्मेलनाचा व इतर मनीरंजकं 
कार्यक्रम करण्यात येतो. सरकारच्या भदतीने त्यांनी तेथे एक तलाव 

खोदवून त्याला काछिदाससागर असं नाव दिले आहे. कालिदासाला 
तीन स्त्रिया होत्या व त्यांच्या सहवा्सात तो निरनिरद्टचा ठिकाणी 

राहत होता. विदय॒न्माला या आपल्या पत्नीसह त्याने त्रक्नानीतला गावी 
काटी दिवम वास केला, श्रीपाट दोगाचछिया या गावी त्याने अपला 

द्वितीय संबंघ व पुत्राचा विवाह केला, अशा बंगाल्यांत अद्यापि दंतकथा 
प्रचलित आहेत.* दंतकथांचा पुरावा सर्वस्वी विङइवसनीय नसतो हं भ- 
पण मागे पाहिटच आहे. तेव्हा कालिदास वंगाटी होता है सिद्ध करण्या- 
करितां बंगारी संशोधक जीं प्रमाणें पुढं आणतात त्यांचा विचार करणे 
जरूर आहे. 

(१) कवीच्या कालिदास हया नां पावरूनच तो बंगाली होता है 
सिद्ध होते. कालिदास हा प्रथमं अगदी अडाणी होता पण पृडे तपडइचरयेने 

प्रसन्न ्ालेल्या काली देवीच्या कृषेनेतो विदान व प्रतिभासंपन्न कवि 
लाला व नंतर काक्ििदासया नावाने प्रसिद्ध ज्ञाका अशी आख्यायिकां 

सवे प्रांताच्या प्राचीन परपरेच्या पंडितास माहीत आहे. काली देत्रीची 
पजा बंगालत्यांतच सवत्र होते व कालिदसि हं नांव अद्यापि बंगाल्यांतच 
पुष्कठ लोकं धारण करतात यावरून कालिदास हा मूढचा बंगाछ्चा 
है सिद होतें 

या प्रमाणात विडोष तथ्य दिसत नाही. कालिदास हा एखाद्या 

देवतेच्या कृपेने एकदम उत्कृष्ट कवि वनला ही लौकिक समजूत निराधार 
अहे हैँ आम्ही पुढे दलविणार आहो. शिवाय कालिदास हा कारीदवतेचा 
भक्त होता असे दिसत नाही. त्याच्या म्र॑धाच्या आरभीं त्या 
देवतेची स्तुति आद्टत नाही. "ऋछतुसंहारा'दि जे सात ग्रंथ काछिताताचे 
म्हणून सर्वमान्य क्ञाले आहेत, त्यां मध्यं कालीदेवतेचें वर्णेन फक्त एका 

कक = न~ "----- -* -*~ ~~ 

* वरीट माहिती कालिदासममितीच्या "कालिदासजन्मपीठममार अनघ्रानपत्र 
या बगाखी चोपद्यावरून पेतरखी आहे. 
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श्लोकांत (कमार० ७, ३९) व तेही भगवान् शंकर विवाहाकरितां हिमा- 
लयगृहीं जात असतांना ती त्यांच्या परिवारांत होती म्हणून आले आहे.* 
त्यावरून कवीने कालिदास हैँ नांव कालीदेवतेच्या भक्तीमुढं धारणं 
केले नसून ते त्याच्या मातापितरांनी त्याच्या बारुपणीं ठेवले होतं हें 
उघड आहे. इसवी सनाच्या चौथ्या पांचव्या हतकत कारी देवतेची पूजा 
माछव्यांत प्रचलित असावी अके वाटते. उदयगिरि येथे एका गहैत द्रादजञ- 
भुजा देवीची गुप्तकालांतील मृति अद्यापि भगनावस्यंत विद्यमान अहे. 
तिखा डँ. भांडारकर आदि विद्वान् चंडिका म्हणतात पण ती काटीही 
असणें शक्य आहे. उञ्जेनीटा अद्यापि कालीचें देवालय दृष्टीस पडते. मध्य 
हिदुस्थानाति काली, चामुण्डा यांसारख्या उग्र देवतांची पूजा कालिदाःसा- 
नतरही एकदोन शतके चाल् होती हं सातव्या रतकांतील भवभूतीच्या 
“मालतीमाधवां'त मालतीला षदयावतीच्या (सध्याचें नरवार) स्मसानांत 
काही कापालिकांनी चामृण्डपुढे बट्टी देष्याकरितां नटे होते, असा प्रसंग 
घातका आहे त्यावल्न सिद्ध होरदल. तेन्हा कालिदासाचे आवाप काली 
देवतेचे उपासक असल्याने त्यांनी कवीचें नेवि कालिदास ठेवले, पण कवि 
स्वतः सौम्यप्रकृति असल्याने कालीभक्त॒ नसून शिवभक्तच होता, असें 
स्पष्ट दिसते. हिदुधर्माच्या उत्करमणावस्थेच्या व्या काटी माता पिता एका 

देवतेचे, तर मुले दुसन्या देवतेचीं उपासक असत असं दृश्य तत्कारीन 
इतिहासांत दिसते. उदाहरणार्थ, द्वितीय चन्द्रगुप्ताची मुलगी प्रभावतिगुप्ता 
व जां वई द्वितीय रुद्रसेन विष्णवे उपासक होते तर त्याचा मुर्गा द्वितीय 
प्रवरसेन हा शिवभक्त होता, यावल्नही वरील गोष्ट सिद्ध होल. 

(२) कालिदासाने “मेघद्तां त राममिरीवर यक्ष (आषाढस्य प्रथम- 
दिवसे ' म्हणजे आषाडाच्या पहिल्या दिवशी मेव पाहता क्राखा असें 
म्हटरे आहे. बंगाव्यांत सौर मान प्रचित असल्याने तेथे चैत्र वैशाख 

* "कुमारसंभव" ९, ४९ या श्ोोकांतद्ी पर्वता मनारजन करण्याकरितां 
कालीने विकट नृत्य केटे त्याचें वणन आदे. पण तो व त्यानंतरचे सगं काल्दिामाचे 
नसवित अते संश्लोषकां्चे मत आहे. याविष्रयीं विवेचन पुदे पांचम्या प्रकरणात 
केलं मदे. 

† 07. 81" 2. ७. ए1४०१्प्ष र 4 ध्यु 110 106 तक 
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दत्यादि महिन्यांचे दिवस इंग्रजी महिन्याच्या तारखांप्रमाणे एकोणतीस 
ते एकतीसपर्यत मोजतात. तेथे शुक्ल व कृष्ण हे चन्द्रमासाचे निदर्शकं 
राब्द प्रचित नाहीत व महिन्थाचे तसे दोन पंघरवडेही मानीत नाहीत. 
कालिदास हा बंगारी होता वं म्हणूनच “ आषाढस्य शुल्कपक्षे प्रतिपदि 

तिथौ ' असं न छिहितां 'भाषाढस्य प्रथमदिवसे" असं लिहिता ज्लाला. मनुष्य 
कोरी रहात असला तरी त्याचे पूवं संस्कार लृप्त होत नाहीत. म्हणून 
काकिदास पुढे माटठग्यांत किवा विदर्भात कामानिमित्त रहात असला तरी 
आपले बंगारी पंचांग विसरखा नाही. तो स्वतः उत्तम ज्योतिषी होता, त्याने 

“ ज्योतिविदाभरण › नामक ज्योतिषविषयक सव॑मान्य ग्रंथ लिहिला आहे, 

तेव्हा त्याला सूर्योदयापामून दुंसन्या दिवशींच्या सूर्योदयापर्यतच्था काठास 
दिवस आणि चंद्र व सूर्यं यांच्या भिन्न गतीमुर त्यांच्यामध्ये १२ अंश अंतर 
पडण्यास लागणाच्या काटा तिथि म्हणतात ही साधीही गोष्ट माहीतन- 

बहती असं म्हणतां येत नाही. तेब्हा पक्ष व तिधि यांचा उल्लेख न करतां त्यान 
दिवस या शब्दाचा प्रयोग केला आहे, त्यावरून त्याचें वंगदेशीयत्व सिद्ध होते. 

हें प्रमाणही परीक्षणाच्या कसोटीस उतरत नाही. कालिदासाला 
४ आषाढ महिन्याच्या आरभीं' एवढाच अथं विवक्षित असल्याने त्याने 
"आषाढस्य प्रथमदिवसे भसा प्रयोग केला आहे. एखाद्या काव्यात् शुक्लपक्षे 
प्रतिपत्तिथो यासारख्या प्रयोगाची अपेक्षा करणे बरोबर होणार नाही. 
दुसरे असं की सध्या कालगणनेच्या ज्या विविध पद्धति हिदुस्थानच्या 
निरनिराटधा प्रांतात प्रचलित आहेत तव्या तदाच पूर््रीही काकिदासकारीं 
होत्या हें प्रथम सिद्ध के पाहिजे. व्या बानतीत कोरीवं लेखाचा पुरावा 
अत्यंत विश्वसनीय म्हणून सक्षत षेण्यासारखा आहे. सिस्तपूवं व सिस्तो- 
तर एक दोन शतकांतील महाराष्टांत सातवाहनांच्या व क्षत्रपांच्या आणि 

मथुरेस क्षत्रप व कुशानवंशीय कनिष्कादि राजाच्या ठेखांत मित्या दिलेल्या 
भाढक्तात. त्यांवरून भसे दिसते की त्या काटी वषचि ग्रीष्म, वर्षा व हेम 
न्तं हे तीन क्तु मानीत अस्त. या तृचे दक्षिणेत^# आठ पक्ष व प्रत्येक 

* रजा वासिषिपुतस सिरि पुढुमयिम संवरे छे ६ गिद्यपवे पचमे ५ दिक्से" 
हा नाशिकच्या केण्यांतीर वासिष्ठीपुच्र श्रीपुटमायि या सातवाहन राजाच्या 
केखांतील काकानेरदेश पदा.( 26. 14. ९०]. 77 2. 59. ) 
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पक्षाचे १५ दिवस ,व उत्तरेत# चार महिनि व प्रत्येकं महिन्याचे सुमारे तीमत 
दिवस असी गणना केटी जात असे. त्यवेढीं चेत्र, वैशाख इत्यादि नत 
फारशीं प्रचारांत नन्दती. काटेवाड व माढवा येथे दाकक्षत्रपांच्या आध 

याने ज्योतिषिचेच्या अभ्यासास उत्तेजन मिदून, चंत्रादि मास, शुक्ल किवा 
कृष्ण पक्ष व तिथि ही सध्या हिदुस्थानांत बहूतेक प्रांतात प्रचलित अस- 
लेटी कालगणनापद्धति सुरू ज्ञाखीव ती क्षत्रपांच्या अगदी आरंभीच्या 
रेखांतही दुष्टीस पडते. पुढे हद् हद्द् इतर प्रांतात तिच। प्रसार क्ञाला. 
तथापि कालिदास्काठीं म्हणजे सिस्तोत्तर चोौध्या व पाचव्या शतकात 

पक्ष व तिथि याराब्दचाच माठवा व विदभे या प्रांतात सर्रासि उपयोग 
केला जात होता असे दिसत नाही. उदाहरणार्थं सांचीच्या द्वितीय चन्द्र 

गृप्ताच्या आम््रकादैव नामकं रेनापतीच्या टेखाच्या रोवटी 'सं९३ भाद्रपद 
दि ४ व कुमारगुप्ताच्या कारकार्दीति कोरलेल्या मानक्वार येथील मूर्ती- 
वर॒ “संवत् १२९ ज्येष्ठमास दि १८' असाच कालनिर्देश केखा आहे. 
कालिदासाच्या 'मेघदूतां 'तील कालाचा उल्लेख अगदी याच तन्हेचा आहे. 
दवितीय प्रवरसेनाच्या दुदिया गावच्या ताम्बपटांत संवत्सर २३ वर्षापक्ष 
४ दिवस १०' असाःउतल्टेख केटा आहे. त्यावरूनही प्राचीन पद्धति त्या 

काठीं अगदीच प्रचारांतून गेली नव्हती ह उघड आहे. काही लेखात शुक्ल 
किंवा कृष्ण पक्षाचा निद असला तरी दिन शब्दाचाच प्रयोग केला आहे. 

तिथीचा नाही.¶ त्यावरून दिन व तिथि यांमधीलजो बारीक भेद बंगारी 
संशोधक पुढे मांडतात तो तत्कालीं मान्य ज्चाला नन्हता हे स्पष्ट आहे. तेष्हा 

आषाढस्य प्रथमदिवसे या वचनावरून कवीच्या वंगदेरीयत्वाबहूलचें 
अनमान योग्य दिसत नाही. 

कालिदासाच्या ्रंथांचे निःपक्षपातीपणाने वाचन केल्यास तो बंगा- 
ली होता असं मानण्यास एकही निश्चित गमक सापडत नाही. जेथे कवि 
जन्मला, टहानपणीं खेठटला बागडलखा, त्या ठिकाणचे संस्कार त्याच्या 

~~~ ----------- 

# "महारजस्य काणिष्कस्य सं रहे दि २२ एतये पुवयेः हा कनिष्काच्या 
कारकीर्दीति सारनाथ येथे बोद्धछत्रस्तमावर कौरलस्थ ठेखातील कालनिर्देश पदा. 

† विश्ववर्मन् चा गांगधर येथील शिलारेख (©, ¢, 7०. 17 ). 
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मनावर दृढ असावेत, त्या स्थलावर त्याचें विशेष प्रेम असावें, त्याचा उल्लेखं 
त्याचे ग्र॑थांत वरचेवर यावा, अशी अपली अपेक्षा असते. पण कालिदासाच्या 
प्रांत बंगारुविषयीं तसे उल्लेख दिसत नाहीत. म्हणून काकिदास बंगाली 
होता असे म्हणतां येत नाही. 

आता आपण ‹ कालिदास कादमीरांत जन्मा ' या मताकड व. 
है मत दिल्ली य॒निनव्हसिटीचे संस्कृत प्रोफेसर पंडित लक्ष्मीधर कल्ला 

यांनी एक स्वतंत्र पुस्तक* लिहून अनेक प्रमाणांनी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न 
केला अहे. त्या सर्वाचा येथें विचार करणे शक्य नाही. तथापि त्यां 
म्हणणे थोडक्यांत पुद्े मांडून त्याचा विचार कर. 

““ कालिदासाच्या ग्रंधांत हिमालयाचें विस्तृत व सूक्ष्म वर्णन येतं 
है सर्वास माहीत आहे. कुमारसंभवां'त हिमाख्याच्या वणेनानेच कान्यास 
आरंभ ज्लाला आहे; मेघद्ता'तील यक्नाचें निवासस्थान अक्का ही हिमाल्या- 
वरच होती ; "विक्रमोर्वंशीयां'त पुरूरवस् व उर्वशी यांची प्रथम भेट कादमीरा- 
जवल गंधमादन प्वेतावर स्ञाठी व पुढे उवगीचा वियोग स्ञात्वावर राजा 
त्याच पवंतावर भटक छागला; ^रचुवंशां!त पहिल्या सर्गा दिलीप वास्ि- 
ष्टाश्रमासर जातो तोही हिमाक्प्ावरच्त; “शाकुंतलां तील कण्व व मारीच 

यांचे आश्रम याच पवेतश्रेष्ठावर कवीने वसविके आहेत; यावशून हिमा- 
ख्यावर त्याचें किती प्रेम होतें ते दिसून येईल. ही सवं स्थटटे कादमीरांत 
सिधु नदीच्या खो्यांत होती हें सिद्ध करतां येते. उदाहरणं वसिष्ठा- 
श्रमाजवद्ध गंगाप्रपात होता; त्या ठिकाणी दिकीप रक्षण करीत असलेल्या 
वसिष्ठाच्या धेनूवर एका सिहाने ज्ञडप घातली. कालिदासाने त्या सहारा 
“भूतेरव रपादवैवर्ती' म्हटले आहे. कादमीरांत वरील प्रदेशांत भृतेशती्थं 
प्रसिद्ध आहे. काश्मीरांतच सधु व मालिनी नया, शचीती्ं, सोमतीर्थं व 
ब्रहासर हीं तीर्थं व शक्रवाट हीं सापडतात, आपल्या कथानकाच्या सोई- 

सादीं शचीतीथं व शक्रपाट हीं हस्तिनापुराजवढठ होती असे कवीन वाणिले 
असले तरी तीं नावं त्याखा पूर्वपरिचित असल्यामटेव युचरीं असावी. 
“रघवंशां'तं (२, ३५) वसिष्ठकेनूवर न्न ङ्प धालणारा सिह आपणांस 
निकुभाचा भित्र म्हणतो. हा निकुंभ कोण याचा टीकाकारांस उक्गडा 
` ऋष्गणषवोष्मः एमा ०1४८ 8747 -ा००८म ववत (1926). 
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ज्ञाला नाही. पण॒ कारमीरच्या 'नीकमतपुराणां!त कुबेराने दृष्ट पिहाचा- 
वरोवर युद्ध करून त्यांस कादमीरातून हाकून देण्याकरितां निकूंमाची 
योजना केटी होती, अश्ली कथा आलो आहे, त्यावरून कालिदासास काइमी- 
रच्या प्राचीन कथांवें ज्ञान होतं असे दिसते. कादमीरच्या कांही विशिष्ट 
रीतिरिवाजांचें व न्ौकिक समजुतीचेही प्रतिविब कालिदासाच्या ्रंथांत 
पडले दिसते. विवाहप्रसंगी सासूने कवा दुसय्या कोणी सौभाग्यवती 
स्क्रीने वराच्या मस्तकाला माला बांधावी असा कारमीरांत रिवाज आहे, 

है तटहंसीय विवाहपद्धतीवरून दिसते. “रधुवंशांत'ही इदमतीने अजाच्या 
गद्ठयांत स्वतः माछ न घाल्तां आपल्या सुनन्दा नामक उपमातेकड्न ती 
घालविली आहू. मासे मारण्याच्या निय वृत्तीमुठं धीवर जातीला कार्मौ- 
रांत बरहिष्कन मानतात भसं 'ईरवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनो' नानक कारमीरी 
टीकेत म्हटले आहे. शाकुतलां'तही खचकृतलेचौ अंगटो एकरा घीवराला सांप. 

उते; पृडे त्याला नगररक्षक पकडतात; त्यांपैकी एकजण धीवराच्या धं्याला 
उदेशून ' विशुद्ध इदानीमाजीवः ' (मोठा पवित्र धंदा ! }) असे उद्गार 

काठतो व त्यावर, "हा मान्ना पिढीजाद धंदा असल्यामुदे निद्य नाही' अशा 
अथं तो धीवर उत्तर करतो या प्रवेशांतही वर सांगितलेलो काश्मीरां- 

तीर समज॒तच प्रतिबिम्बित ज्ञाखी आहे. कालिदास कारमीरी भेव 
मताचा म्हणजे “्रत्यभिन्ञादरशना'चा अनृयायी होता असं दिसते. या 

दर्शनात सदाशिव है एकच सवव्यापि तत्व मानले आहे. त्याचीं शिव 
व शतत हीं दोन रूपं सुष्टिनिर्माणाकरितां होतात. शक्तीच्या साहाय्याने 

शिव चराचर सृष्टि उत्पघ्न करतो व स्वतःही निरतस्तव शक्ती आव- 
रण प्रेउन जीव बनत्तो. या आवरणामं व्याखा स्वतःचें विस्मरण पडते. पुड 
गृरूपदेशाने, अध्यात्मदरेनाभ्यासाने किवा इतर कांही कारणाने जीवाचें आ- 
वरण नष्ट क्लाल्यावर त्याला भपल्या पृस्वभावाची भोटख (प्रत्यभिज्ञा) 
पटते व नंतर त्याचें परमतत्त्वाशीं एेक्य होते. या तत्त्वज्ञानेांत एक प्रकारच्या 

नियतीमुरं जीवास स्वतःच्या सत्यस्वरूपाचँ विस्मरणं पडते व नंतर कांही 
कारणाने मधा आवरणरूपी पडदा दूर क्लाल्यावर स्वस्वरूपाचें ज्ञान हीते, 
ही कल्पना मुख्य आहे व ती काकलिदासाच्या सवं नाटकांत माली आदह. 

उदाहरणा, 'मालविकाग्निमित्र' नाटकांत सिद्धादेशामुे मालविकेला वषेभर 
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अज्ञातवासांत राहावें छागले. पुढे तिच्या दासी विदिशे आल्यावर तिवी 
विदरभराजकन्या म्हणून सर्वास ओढख पटली; "विक्रमोर्वशीयां'त उशी 
कुमारवनांत गेल्याब रोबर कात्तिकेयाच्या शापाने लता क्षाटी, पुढे रजाला 
संगमनीय मणि मिद्धात्यावर त्याच्या योगाने तिला पूवे रूप प्राप्त क्षे; 
`शाकूंतलां त दुर्वासाच्या शापाने दुष्यन्ताला शकुंतलेची विस्मृति पडली, पण 
अंगठी दिसल्याबरोबर त्याची स्मृति जागृत ज्ञाखी; या सवं कथानकांव- 
रून कालिदासाच्या नाटकांवर प्रत्यभिज्ञादशेनाची केशी छाप बसली आहे 
तं दिसून येईल, "शाकुंतला"च्या भरतवाक्यांत शंकराला 'परिगतशक्ति' असें 
महाम कवीन विशेषण योजिले आहे यावलून कालिदास काइमीरी होता हें 
सिद्ध होते. 'मेघदतां'त अलकानग रोत यक्षाच्या निवासस्थानाचें वर्णन आले 
आहे त्यांत कंत्पनेच्या पुष्कट भरा-या असत्या तरी कवि आपल्या जन्म- 
स्थानाचें वर्णन करतो आह असँ स्पष्ट दिसते. अलकानगरी केलास 
पर्वतावर होती असे कवीने वाणे आहे. हा केलास म्हणजे कादमीरांतील 
हरमुकुटपर्वतच होय. येथे शंकर वास करतात असं म्हणतात. "नीलमत- 

पुराणां'त श्रीशंकर प्रयागापासून हरम्कुटपर्वताप्य॑त ज्या मार्गाने गेले 
त्याचें वर्णन अलं आहे. त्यांना ब्राटेन नैमिषारण्य, गंगाद्रार, कुरुक्षेत्र, 
विष्णुपद, हंसद्वारं व उत्तरमानसतीर्थ, ही स्थाने छागलीं नसं त्या पुरा- 
णांत म्हटे आहे. यापैकी बहूतेक स्थलांचें वर्णन कवीने “मेघदूतं त यक्षम- 
खाने केके आहे, त्यावरूनही कवीच्या मनांत मेधाला हरमुकरुटप्वेतावरच 
नेण्याचें होते यांत संशय नाही. अलकेतीक यक्षाच्या निवासस्थलाचे जं 
वर्णेन अषे आहे, तें हरमृकृट पवंताच्या पायथ्यारीं वसलेल्या 
प्राचीन मयग्रामास (म्हणजे सध्याच्या मणि्गांवास) अक्षरशः कागू 
पडते. जवल्च्या टेकडीवरून स्वे गांवाचां देखावा दृष्टीस पडतो. 
तिच्या पायथ्याक्षीं दगडानी बांधलेले एक सुंदर सरोवर आहे. त्याला 
तेथीक लोक फार पवित्रे मानतात. हीच यक्षाच्या धराजवलची वापी. गांवा- 
पासून थोडा अंतरावर मोठमोठ्या शिलांचा संचय आहे तोच मेघदूतां- 
तील कुबेराचा प्रासाद असावा, येथन थोडया अंतरावर खालच्या बाजूस 
वसिष्ठाचा आश्रम व भूतेलाचे पवित्र देवालय आहे. गांवाच्या ' मयग्राम ' 
या नांवावरून पूर्वी येथे यक्षांची वसति असावी. अकराव्या शतकपर्यत 
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मयग्राम इतिहासांत प्रसिद्ध होते. विविध प्रकारं पुष्पे, नृत्यगीतादि 
कला, सुरापान, इत्यादिकांचें जं वणेन मेघदूतांत अके आहे, तं कादमी- 
रासच छाग् पडते, कारण त्या तःहेची काहमीरची वर्णनं कल्हणाचो "राज- 

तरंगिणी ', बित्हणाचें "विक्रमांकदेवचरित' वगेरे ग्र॑धांत येतात. म्हणून आप- 
ल्पा काठीं भरभराटीत असलेल्या मयग्राम या अपल्या जन्मभूमीचं तसं 
वणेन कालिदासाने केले असल्यास त्यांन आश्चर्यं नाही. 

इ. स. च्या सहाव्या दातकात हुणांच्या कादमीसयावर स्वाग्या क्लाल्या. 
त्या काठच्या धांदीत काछिदासास पत्नी व जन्मभूमि यांचा व्याग 
करावा लागला व इतर काढच्या कार्मीरी पंडितांभ्रमाणे तो राजाश्रयाथं 
भटक् लागला. ्तुसंहारांत चिन्ध्य पवेताजवक्रीट प्रदेशाची उष्णता 
केवीला अतिशय तापदायक होऊन त्याला व्रियेची वारंवार आठवण 

भ्ञाठेखी दिसते. यक्षाची विरहावस्था बेन करण्याच्या मिषाने कालिदा- 

साने स्वतःच वियोगदुःख रवाणिके आहे. यक्षाचँ निवासस्थान तीच 
कवोची जन्मभूमि व ती कादमीरांत होती हे आम्ही दाखविक आहे. त्या- 
वरून कालिदास कारमीरी होता असं आपणांस म्हणतां येतं." 

प्रो. रषक्ष्मीघर कल्ला यांनी अनेक प्रमाणांनी अपके मतं सिद्ध कर- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहं पण तो सफल क्षाटया अहि असे वाटत नाही. 

वरी मतावर अनेक आक्षेप षेतां येतात. प्रथमतः कालिदास हें नांव 
कादमीरी दिसत नाही. भामह, स्द्रट, केयट, जय्यट, मम्मट, कल्हूण इत्यादि 
अनेक काश्मीरी पंडितांचीं नवि 'राजतरंगिणी' व इतर ग्रंथ यांवरून आप. 
णांस ज्ञात ्षाली आहत. पण कालिदासासारखं नांवे त्या नाममालिकित 

आढढत नाही. दृसरे असं की कालिदास काश्मीरी असता तर कल्ह्णा- 
सारखा चौकस व साक्षेपी ग्र॑थकार तसां उल्टेख आपल्या ग्र॑थांत केल्या- 
शिवाय राहता ना. बिल्हणाच्या जीवनक्रमाचं 'राजतरंगिणी'त जं वणेन अरे 
आहे त्यावरूनही वरील गोष्ट सिद्ध होते. शिवाय काकिदासाचं भौगो- 
लिक ज्ञान अतिशय बिनचूक होत असे त्याच्या ग्रधांवरून दिसते. हिदुस्था- 
नच्या स्वं भागवचें-किबहूना हिदुस्थानच्या बहेरच्याही कांही प्रदेशांचे- 

वणेन "रघुवंश, 'मेषदूत' इत्यादि प्रथत आने अदि, पण त्यांत कोठही चकं 
न.भा.८. . .८ 
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आदलत नाही, उलट प्रत्येक छिकाणचें वंनिष्टच मोजक्या शा्दात सांगण्याची 
कालिदासाची हातोटी सर्वानी वाखाणिली आहे. असा हा कवि कादमीरांतीर 

अप्सरस्तीर्थ, शचीतीर्थ, शक्रावतार हीं स्थं आपल्या कथानकाच्या जरू- 
रीस्तव हस्तिनापुराजवठ आहेत म्हणून दडपून देईल असं वाटत नाही. 
ती खरोखरच त्या ठिकाणीं असली पाहिजेत असं वाटल्याशिवाय राहत 
नाही. शिवाय यांतील कांही स्थटठं दुसन्या प्रंथावखून ज्ञात होतात त्या- 
वरून तीं कारमी संतीलच होत भसं म्हणतां येत नाही. उदाहरणार्थ, 'महा- 
भारतां'तही कण्वाचा आश्रम मालिनी नदीच्या तीरावर होता असा उल्केख 
आला आहे, व्यावरूनच कालिदासाने 'शाकुतलां त तसं वर्णन केले भह हे 
उधड आहे. कंरास, अलका, मन्दाकिनी यांच्याविषयीच्या ज्या मौगो- 

किक कल्पना इतर ग्रंथांवसरून होतात त्याच कालिदासाच्या ग्र॑धांत 

दिसस्या पाहिजेत. हीं स्थले कामी रांत अहित असे साधारणतः कोणीही 

मानीत नाही. कालिदासाच्या ग्र॑थांत निर्दिष्ट केटेल्या नद्यांचीं, तीर्थाचीं 
व आश्नमाचीं निं 'नीलमत पुराणां'तीट कारमीरवर्णनांत भली आहेत. 
पणतं पुराण इ. स. च्या चौध्या पांचव्या शतकाइतके जुन वाटत नाही. 
उट पद्मपुराणा्रम"णेचव त्या पराणान हीं व्यक्तीचीं वे स्थलांचीं नवे 
कालिदासाच्या प्र॑थावषून घेतलेलीं दिसतात. 

काश्मीरच्या विशिष्ट रीतिरिवाजाचीं म्हणून जीं उदाहरणे प्रो. 
कल्ला यानी दिरीं आहेत तींही निर्णायक व।टतं नाहीत. शाकूतलां तीर 
वर उत्केखिकेल्या प्रवेशाति धीवरास समानं बहिष्कृत केटे असा कोटेही 
उल्लेख नाही. कालिदासकारीं बौद्धमताचा लोकांच्या मनावर इतका 

पगडा बसला होता को धीवराचा घंदाही त्यांस हिसेमृढें निय वाट् लागला 
होता. म्हणून कालिदासाने स्वकारीन लोकांस जातिप्राप्त कमं करण्यात 
पाप नाही हं त्या प्रषेर्घात सांमितले भाहे. त्यांत कादमीरांतच प्रचलित 
असलेल्या समजृतीचा उल्टेख पाद्णे योग्य होणार नाही. 

कालिदासाच्या तच्त्वज्ञानाचा विचार करतानातौ कारमीरी शौव 
संप्र दायाचा अनुयायी होता काय; याचा निणेय करू. सध्या येथे एवढं 
सांगण्यास हरकत नाही की तें मत श्रीद्यंकराचार्याच्या केवलाद्रैतमताशीं 
बरेच जुढ्ते; त्यामुढे ते त्याच्या कालानंतर कादमीरांत प्रसार पावके 
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अस्वे. शिवाय कालिदाराच्या प्रथांत तें कोठेही स्पष्टपणे अकि नाही. 
कालिद।साच्या नाटकरांत एखाद्या शापाने कांही काट प्रेमी जीवांची ताटा- 
तूट व नंतर त्यचिं मीटन होत ही कल्पना प्रधान आहे यांत शंका नाही. 

पण ही कल्पना कवीस प्रत्यभिज्ञादशेनावरून सुची असे म्हणण्यास 
आधार नाही. कारण जरी ही ताटातरूुट शापमृलकर असते तसेच जीवाची 
विस्मृतीही शापमूलक असते, असे प्रत्याभिन्ञारषन म्हणत नाही. शाकृंत- 
साच्या भरतवाक्यांतील “परिगतशक्ति' या विकरेषणाचां पावंतीस्हित 
असाही अर्थं करतां येतो; त्यावस्नही कवि प्रत्यभिन्ञादशनानृयायी 
अतएव काहमीरी होता हे सिद्ध होत नाही, 

कोणताही कवि णयादा प्रसंग स्वतः अन्भविल्याखेरीज केवल 
कल्पनायक्तीने त्याचें चित्र काद् रकतं नाहीं खरे. पण व्यावखू्न 
कालिदासाचे धर अक्केत होते, त्याच्या घरच्या विहिरीच्या पायन्या 

पाचूच्या शिद्ांनी वनविल्या होत्या, तीत सोन्याचौ कमं होतीं व त्याचें 
दांड वड्यचि होते असे म्हणणे ग्रोग्य होणार नाही. उत्तरमेघांत कवीने 
आपल्या कल्पनाशक्तीस स्वैर मोड्न अलकेतीट वभवाचें, सौँदयचिं व 
जनीचें वर्णन उत्कट रीतीने केके. स्यात वस्तुस्थिति पाह्णे गर होईल. 
आणली असें कीद.स. च्या चौध्या शतकात कालिदासासारखा कवि 
उत्पन्न होण्यास काश्मीरांत तती परिस्थिदि हौती हेही सिद्ध क्षालें नाही. 
वा सवं कारणांमुठे कालिदास कारमीरी होता हं विधान षरीक्षणाच्या 
केसोरीसर उतरत नाही. 

कालिदासाने हिदस्थानंतील अनेक प्राताची वणन हुबेहूब केलीं अस- 
ल्याने प्रत्येक प्रांतास तो आपलाच अके वाटण्याचा संभव आहे. उदाह्- 
रणार्थं, त्याच्या अनेक प्र॑थांत विदभाचा संबध येतो. त्याच्या मालविकाग्नि- 
मित्र नाटकांत विदर्भराजकन्येच्या प्रेमक्थेचे संविधानक आह, “मेघ- 
दृतां'तीर रामगिरि म्हणजे रामटेक हे मागे सांगिनलेच आहे, “रषुवंशांतं 
विदभंराजकन्या इन्दुमती हिचा स्वयंवर व तिच्या निधनानंतर अजाचा 
शोक ज्यांत वणिखा आहे ते म्हणजे सहात्र व॒ आखा ह सगं उत्कृष्ट 

गणले जातात. पांचव्या सर्गाति “ ऋं विदर्भाधिपराजघानीम् ' (५.४०) 
"सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान् ( ५, ६० ) अशीं विदर्भाच्या समृद्धी- 
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विषयीं व सुराज्याविषयीं वचने आलीं आहेत. कवीन आपले सव ग्रंथ 
वेंदर्भो रीतींत लिहून तिला विद्रज्जनाच्या आदरास पात्र केले. यावरून 
कालिदास वदभ होता असेही प्रतिपादणें शक्य आह व एका संशोधकाने 
तसं प्रतिपादिके आहेही.* तथापि विदर्भातील कोणत्याही एका भागाची 
विशेष बारकारईची माहिती व्याने कोटेही दिली नाही. विदभभराजदरबारीं 

कवि प्रथम आला त्या वेदीं त्याला तेथील अधिकारी वगनि कसं वागविे तं 
आपण पूर्वीं पाहिनच भह. त्यावरून काचिदास परक्या प्रतिांतून 
आला होता असें स्पष्ट दिसते. म्हणून विदर्मास त्याच्या जन्मभूमीचा मान 
देणे योग्य होणार नाही. 

कं. म० म० हरप्रसाद शस्त्री व प्रो. जि. म. परराजपे यांनी 
विदिशेजवटच्या बारीक स्थद्छाचं कालिदासाने वर्णन केठे आहे असे दाख- 
विके आहे. ' हीं स्थले एकंदर सहा असून त्यांरकी नीर्चगिरि हा एक 
डोंगर आहे. आणि वननदी, निचिध्या, सिघृ, गन्धवत्ती आणि गंभीराया 
पांच नद्या आहेत. यपिकी नीचगिरि हा आपल्या नांवाप्रमाणे लहानसा 
व ठेगणासा डोंगर असावा. आणिया पांच नद्या तर बोलून चाटून अप्र 
सिद्धच आहेत. त्यांतील कांही हल्टीच्या नकाशांतून व जुन्या वर्णनांतून 
क्वचित् सापडतात भाणि कांही कालिदासाने वणिल्या आहेत म्हणून त्या 
उज्जैनीच्या व विदिशेच्या आसपास कोठे तरी असल्या पाहिजेत असें 
मानावेँ लागत. (साहित्यसंग्रह भाग ११०९६). या पवंतावर ब नद्यांवर 
कालिदासाचें अत्यंत प्रेम भरले पाहिजे असं दिसते व ॒त्यावरून भरो. 
पराजपे यांनी कालिदास टदा विदिश्ेवाव म. म. हरप्रसाद शास्त्री यांनी 

तो मंदोसर्चवा रहिव्रासी व यक्लोधमदेवाचौ आश्रित असावा असे प्रति- 

पादले आहे. पण तें मनास पटत नाही. विदिशा व उज्जैनी यांच्या मध- 
ल्या बारीक सारीक नांच कालिदासाने वणेन केले आहे है खरे; तथापि 
खद् विदिशेच्या वर्णनास त्याने सारे दोनतीनच श्लोक घातके आहेत. 
तो यकशोघ मंदेवाच्या काढठापू वीं गंमरसवारों वर्ष होऊन गेछा असें आपण 
पहिल्या प्रकरणात ठरविले आहे. काकिदासाच्या काठीं विदिगेवर कोणा 

` #?. 6. ए०६४०१०० ; 4 क्र ०४८ ० वदव्ञछ, 4. 2२, 4. 5. 
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प्रव राला राज्य होतं असें दिसत नाही. तेन्हा इतर ब्याच स्थलांच्या 
मानाने कालिदासाने मंदोसर व॒ विदिक्षा यांचे वर्णन जास्त केले असे 
तरी त्या वर्णनांत मातुभूमीवरच्या प्रेमाची उत्कटता व्यक्त होत नाही. 

पण विद्विरोनंतर ज्या नगरीची वाट कवीनं यक्षमुखाने मेधास 
सागितशी आहे त्या उज्जनीच्या व्ण॑नांत मात्र तो अगदी तल्लीन स्ञारेला 

दिसतो. रामटेकाहून कंलामास जाताना विदिक्ला व मंदोसर कदाचित् वाटे- 
वर पडती; पण उञ्जनी बरीच दूर परिचमेस राहत, म्हण्न ' उत्तर 
दिशेस जाणान्या तुला जरी थोडे वाकडं जवं लागले, तरी मेधा! 
उज्जेनीच्या सौधांवर क्षणभर टेकण्यास अनमान करू नको ' असा आग्रह 
यक्ष मेधास करीन आहे. कालिदासाने उज्जेनीच्या वर्णनास पुरे अकरा 
इलोक दिले आद्ेत. या रलोकांत उज्जेनीच्या अगणित संपत्तीचे, सिप्रा 
नदीवरून पहाटे वाहणान्या मंजु, सुगंधि व शौत वायू, तेथीर निर- 
निरामचघा स्थलांनहक प्रसिद्ध असलेल्या प्राचीन क्रथाचेःत्या नगरीतील प्रसिढ़ 
महाकाल नामक शिवाच्या देवालयाचे, देवाच्या सायंकालच्या आरतीच्या 
वें होणान्या वेदयानृत्याचै व॒ रात्रीं प्रियकरांस भेटण्यास जाणान्या 
अभिसारिकांचे कवीने इतके सुंदर वर्णन केले आहे की उन्जैनीचें तत्कालीन 
स्वरूप वाचकांच्या मनशचकषपुे पूर्णपणे उभे रहते. तके विस्तृत वर्णन 
अरकेिवाय दुसन्या कोणत्याही नगरीचें कवीन केठे नाही है लक्षति 
ठेवण्यासारखे आहे. अलका ही बोलून चालून स्वर्गोय नगरी. तिचे वर्णेन 
केरतांना कवीने आपल्या कत्पनाशक्तीस स्व॑र सोडके असे तर त्यात 
आश्चयं नाही. पण ज्या अर्थी दुसन्था कोणत्याही भृलोकच्या नग रीविषयीं 
कालिदासाचें प्रेम इतके उचंबलून येत नाही त्या अर्थी उज्जेनीसच त्याचे 
बाटपणापासूनवे दिवस शेके असावेतं हँ उघड आहे. 



प्रकरण चोर्थे 

चरत्रिविषयक अनुमानं 

रोकोतप्तराणां चेतांसि को हि विन्चातुमहेति । 
उत्तररामखरित 

रू लिदासाच्या चरित्राविषयीं खालील दैतकथा* प्राचीनपरंपराभिज्ञ 
धंडितांत प्रचलित भाहेत- 

कालिदास हा एका ब्राह्मणाचा मुलगा होता. तो पांच राहा महिन्या- 
चा असतांना त्याचे आर्ईबाप वारे व तो पौरका साखा. अशा अवस्थेत 
दववशात् तो एका गवलयाच्या दृष्टीस पडला. त्याने त्याला घरी नेऊनं 
लहानाचा मोठा केले. स्वतः गौरवणं व शरीराने सुकमार असल्याने तो इतर 
गवल्धांच्या मृलांत खेठत असखा तरी सहज ओटठखं येई. तथापि त्याला 
मृढीच शिक्षण न भिदराल्यामृढे वयाच्या अठरा वर्षापर्य॑त तो अगदी 
अडाणी राहिला. जेथे तो राहत होता त्या नगराच्या राजाला एक अति- 

शय रूपवती व कलािन्ञ अशी मुलगी होती. ती उपवर ज्ञाल्यावर तिच्या- 
करितां राजाने पुष्कढ वर पाहिले पण त्यापकौ एकही अविलशास्त्र- 
कलाविकश्षारद नसल्याने तिला पसंत पड़ना. शेवटी राजाने कंटाटून वर- 
संशोधनाचे काम प्रधानावर सोपविके. प्रधाना कांही कारणाने राज- 
कन्येचा सूड ष्यावयाचरा होता. एकदां तो गच्चीवर वसला असतां हा गवठा- 

च्या मृकाबरोबर जात असला ब्राहाणकुमार त्याला दिक्खा. रछागलीच 
त्याखा एक युक्ति सुचली. त्याने त्याला आपल्या वाडघांत बोलाविले व 
आपल्या येथील अत्यंत मौल्यवान् वस्त्रारुफारानी त्याला भूषित क्न व 
जरोबर अनेक तरण शास्त्रीपंडितांचा वाजमा देन राजकन्येखा निरोप 
पाठविखा की काशीचे एक मोठे विद्वान् पंडित आले आहेत तरी त्यांची 

` * ९, ४, व्रणाः वाव्वग्ण्ा) 4 ०००४१५४ ० ८(7तवऽय , (1144, 
417, $ ०1, > 7. 1185-7.) 
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परीक्षा घेऊन मादरसत्कार करावा. तिच्या अनुमतीने त्याका शिष्यसमुदाया- 
सह राजसभंत आणले. तेथील पंडितांनी त्याच्या शिष्यांपुढेच हात टेकलठे, 
तेच्हा राजकम्थेला त्याची परीक्षा घेण्याची जरूरी वाटली नाही. तो स्वतः 
गर)रकाय व देखणा मसत्यामूढं राजकन्येचें त्याच्यावर प्रेम बसे व लौक- 
रच त्याचा विवाह स्षाला. पण पुढे चार दोन दिवसांत त्याच बिग 
बाहेर पडले. तेव्हा त्याला ठार मारण्याचा धाक धालून तिने त्याच्याकड्न 
सवं वस्तुस्थिति समजून घेतली. त्या वेठीं तिका अत्यंत दुःख क्षल तथापि 
विवाह होञन गेत्यावर काय करणार ? नंतर तिने त्याला काली देवीची उपा- 
सना करण्यास सागितले. त्यानेही देवीच्या पायाजवछ धरणे धरे व ती 
प्रसन्न होर्ईदना तेग्दा स्वतःचा श्षिरश्छेद करण्यासही तो तयार साला. 
त्याची भक्ति व दृढनिर्चय पाहून देवी प्रसन्न ्षारी व त्याच्या मस्त- 
कावर तिने वरदहस्त ठेविला. तेब्हापासून तो अत्यंत विद्वान् व प्रतिमा- 
संपन्न कवि क्षाला वे कालिदास या नावाने प्रसिद्धि पावला. 

कालिदास परत आलत्यावर राजकन्येस भेट॑ला. त्यावेढीं तिने 
त्याका “अस्ति कदिवद्वागिवि्ेषः' (आपल्या वाणीत काही फरक क्षाला 
काय?) म्हणून विचारले. या वें काकिदासाची वैखरो देवीच्या प्रसादाने 
पवित्र क्लाखी होती म्हणून त्याने “ भस्त्वत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमाच्यो नाम नगाधिराजः ` असा आरंभ कर्न "कुमारसंभवः, ‹ कचि. 
त्कान्ताविरहगुरुणा * इत्यादि प्रकारे मेधदूत' व "वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ॑- 
प्रतिपत्तये ' अशा मंगलाने युक्त असा "रघुवंश" अशीं तीन काव्ये घडाघड 
म्हणन दाखविरी. पृडे त्याचे अनेक प्रं क्षखेव त्याची कीति दिगंतरी 
पसरली. असा रीतीने आपला भाग्योदय करणाभ्या राजकन्येस मात्र 
तो मातुवत् ब गुरुवत् मानूँ लागला. त्यमु चिड्न जाऊन राजकन्येने 
तुला स्त्रीच्या हातूनच मृत्यु येईल म्हणून शाप दिका. तेब्हापासून 
काकिदासाच्या जायुष्याला निरारेच वदण लागले. त्याचा बराच काठ 
वेदयांस्या सहवासांत जाऊ लागला. एकदा तिहलद्रीपांत आपला मित्र 
आनकीहरणकर्ता कूमारदास यास तो भेटण्याकरिदां गेखा असतां तेथीर 
वेदयेचे तोंडन “कमरे कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृष्यते" हधा इलोकार्षाच्या 
परतीकिरितां राजाने मोठ बक्षीस छावत्यावें त्यास समजले. व्याने लागली 
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बारे तव मुखाम्भोजात्कथमिन्दीवरद्वयम् ` असा रलोकाधं रचून त्या 
समस्येची पूति केली. राजाने देऊं केकठेल्या बक्षिसाच्या खोभाने वेष्येने 
कालिदासाला गुप्तपणे ठर मारले. पण कुमारदासास संशय आला म्हणून 
त्याने दरडावून विचारतांच तिने आपला गुन्हा कबूल केला. आपल्या 
प्रिय मित्रा्ा अश्चा रीतीने अंत श्चाल्याचे समजल्यावर राजाला अतिशय 
वाईट वाटले व त्याने दुःखाच्या भरांत कालिदासाच्या चितेवरच स्वतःस 
जाटून घेतले, कालिदासास जेथे अग्नि दिला ती जागा अद्यापि सिहल- 
द्रोपात माटर नांवाच्या दक्ञिण प्रात्तात किरिदी नदीच्या मुखाजवढठ 
दाखवितात असें क. म. म. डां. सतीराचन्दर विद्याभूषण यांनी म्हटले दहे. 

राजदरवारीं असतां काकिदासने आपल्या प्रतिभेन वं समस्याप्- 
तीनि अनेक प्रसंगीं पंडितांसि व॒ अपल्या जआाश्रयदात्या विक्रमादित्यासं 
चकित केल्याच्या अनेक आख्यायिका पंडितवर्गासर माहीत आहत. अशा 
कित्येक आख्यायिका बल्लालकवीने कालिदास अकराव्या शतकांतील 
दरानदूर भोजराजाच्या समंत होता अपे कल्पून "भोजप्रवंधा'त दिल्या आहित. 
त्थासारष्याच एकदोन येथे देतो-- 

एकदा एका पंडिताने राजसभेत येऊन ' अम्भोधिजंकधिः पयोधि- 
रदधिर्वारांनिधिर्वारिधिः। ' अशी समृद्रवाचक सहा संस्कृत पर्यापशब्द 
जीत गुफिले आहेत भरी ओढ म्हटखी व समस्यापूति करण्याबहूक षंडि- 

तांस आब्हान केले. सवं पंडित स्तब्ध बसले व त्याला जयपत्र मिढर्णार् 

इतक्यांत कालिदासाने पुढे होजन खाली दिल्याप्रमाणे इलोक पुरा केला. 

आम्ब। कुप्यति तत मृधि विष्वा गङ्गेयसुरखञ्यताम् 
विद्रन् षण्मुख सन्ततं मयि रत। तस्या गतिः का वद् । 
कोपाटोपवश्ाद्विवृदधवबदनः प्रस्युत्तरं दत्तवान् 
अम्भोधिजंलधिः पयोधिरूदधिवौरांनिधिवौरिधिः॥ 

“ एके दिक्सीं कुमार कातिकेधने श्रीशंकंराला म्हटले ' बाबा तुम्ही या 
गंगेखा डोक्यावर चडढविलेली पाहून आर्ईला कार राग भाला आहे. श्रीशं. 
करनी उत्तर केके “अरे पण जी सदव माक्यावर प्रेम करते तिने को 
जावे ?' त्याबरोबर कातिकेयाला राग येऊन त्याच्या सहाही मृखातून 
अम्मोधिः जरधिः पयोधिः" इत्यादि प्रकारे सागरवाचक शब्द बाहेर पडले! 



दंतकथांची अविश्वसनीयता ७! 

ग्रा समस्यापूर्तीनि तो पंडिन खजील ज्लारा, पण राजास अतिशय आनंद 
क्षारा ह सांगावयास नकोच. 

ईश्वरी कृपा नसली तर विद्या संपादन करण्यास अत्यंत श्र 
१डतात है माहीत असल्याने कालिदास गरीब अज्ञ ब्राहमणांस राजदरारर 
पारितोषिक मिद्रविण्यास मदत करीत असे. एके प्रसंगीं एक ब्राहमाष 

राजसमेत आखा. त्याला पुरुपरसूक्ताची पहिलीच ओढ येत होती, तेवर 
त्याने सभेत म्हणून दाखविखी ; पण तेवट्याने राजा थोडाच संतुष्ट होणार । 
कालिदास त्या समत होता व त्राह्मणाच्या मुद्रेवरून त्याचें विद्रततेर 
भांडवल संपुष्टांत आके त्याने ताडे. पण त्या गरीब ब्राहाणास साहाय्य 
करण्याकररतां तो पुढे होऊन म्हणाला--“महाराज! या ब्राह्मणान आपर्ल 
मोठ्या खुबीने स्तुति केली आहे. त्याच्या म्हणण्याचा आशय हा- 

सहस्रक्षीषौ पुरषः सहचराः सहस्रपात्। 
चरितश्च केतशछश्चस्तव सस्ये प्रधावति ॥ 

"राजा ! तुक्षं सन्य शत्रूवर चाक करीत असतां शेषं पृथ्वीच्या भाराः 
स्वस्थानापासून चरतो, इन्द्र चकित होतो व सूर्यं धने साकला जातो. 
या इलोकांत कालिदासाने मोठ्या खुबीने यथासंल्य अलेकार साधू 
राजाकडून त्या गरीब बराह्मणास मोटे पारितोषिक मिचवृन दिले. 

याध्रमा्णे नमुन्यादाखल कांही दंतकथा व॒ आख्यायिका वर॒ उद 
केत्या आहेत, त्यावरून त्यांची तन्हा कढठून येईल. अरा आस्यायिकांव 
किती विश्वाक्ष ठेवावा याविषयीं पहिल्या प्रकरणात (पृ. १०) आ 
थोडं विवेचन केटे आदे. अशा प्रकारच्या कालिदासचरित्रविषयक आख्या 
यिका तिबेटी भिक्षु तारानाथ (स्िस्तोत्तर १५७बे शतक) याच्या ग्रंथात प्रथ 
आढक्तात, व्यावखून त्या काकिदासाच्या काठानंतर हजार वारां वर्षानंत 
रच्या आहेत हैँ दिसून येईल. बाण, अभिनंद, सोडढल्ल, वर्ग रेनी कालिदास 
प्रशस्तिपर अनेक इलोक लिहिरे आहित, तथापि या आस्यायिकांना अनुकः 
असा एकद्ी उल्लेख त्यांत सांपडत नाही. कालिदास व कुमारदास याच्य 
सख्याविषथींचां उत्लेखही सोठाव्या शतकांतीर एका सीलोनी ग्र॑थांत प्रथम 

(वसतो. त्यामुं तोही विश्वसनौय मानतां येत नाही. 'जानकौहूरण'कत 
न.भा.८...९ 
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कुमारदतसि हा इ. स. ५१७-५२६मध्यं ज्याने राज्य केले तो सिहलद्रीपचा 
राजा असणं शक्य नाही बत्या कवीचा काठ द. स. ७००-७५०् हा 
मसावा असं प्रो. कीथ+* यानी अनेकं प्रमाणांनी दाखविके आहे. मागे 

परिल्या प्रकरणात विविध प्रमाणांवरून कालिदास इ. स. ४००च्या सुमा- 
रास होऊन गेखा असावा अमं आपण निरदिचत केले आहे, त्यावरूनही 
वरीक आस्थाधिकेत कांही तथ्य नाहीं हं दिसून येडल-. | 

विदवसनीय परंपरागत आस्याधिकांच्या अभावीं अपणांस कवी- 
च्या समग्र ग्रंथांचें आलोडन करून तच्चरित्रविषयक माहितीचे कण जम- 
विरे पाहिजेत. प्रत्येक म्र॑ंथकारच्या विद्रत्तैच, मतांचे व स्वभावावें प्रति- 
बिव त्याच्या प्रंथांत पडत असते ह तत्व अता सवेमान्य क्ले अहे, 
शेक्सपीयरसारख्या ज्या प्र॑थकारांच्या चरित्राविषयीं आपणांस विईवस- 
नीय माहिती नाही, त्याच्या म्रंथातील विविध प्रकारच्या उल्टेखांवखून 

अनुमाने करून आपले व वाचकांचे समाधान करण्याचा फारचात्य चरि- 
च्रकाराचा संप्रदाय आहे, त्यास अनुसरून खालील प्रयत्न केला अहि. अशा 
प्रयत्नाने कवीच्या चरित्रांतील विविध प्रसंग जात होणें शक्य नसते. 
तसेच कवीचे सवं ग्रंथ लक्षात न घेतां एखाद्या ठिकाणच्या उत्टेखाचा 
कीस काढून अनुमान करीत गले तर अंधगजन्यायाने पृष्कठदा फसगत 
होते. तथापि या मर्यादा लक्नांत ठेव॒न कवीच्या ग्र॑थाचं परीक्षण केके 
असतां पुष्कठ मनोरंजक माहिती मिरे व ती दंतकथापिक्षा जास्त 
विषवसनीय ठरेल यांत संशय नाही. 

कालिदास हा त्राह्मणकुठखांत जन्मला होता यांत संशय नाही. गप्त- 

कार्छाति हिदुमचिं व संस्कृतविद्येचे पुन रुज्जीवन क्षा त्या वेठीं क्षत्रिय - 
वैश्ष्यादि दतर जातीचे लोकही संस्कृतविद्येत पारंगत होत असत असें 
समुद्रगुप्त, चन्द्रगप्त, हरिप्रेण हत्यादिकाच्या कवित्वनपुण्याबहल जे कोरीव 
लेखांत उल्लेख आडकतात त्यावषून सिद्ध होते; तथापि कालिदासाच्या 
बहुतेक सवं ग्रंथांत 'षीचीं, विद्धान् ब्राह्मणांचीं व यज्ञकर्त्या यजमाना चीं 
दाब्दचित्रे आपुलकीच्या भावनेने काठकठेलीं दिसतात व शाक्रंतलांत त्याने 
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स्वतः वेदिक वृत्तांतं रचलंला एकं श्लोक घातला अहे, त्यावहूम त्याच्या 
ब्राह्यणजातीविषयी संशय राहत नही. तो मंदोस्षरचा र्िवासी असावा 
असे कत्पून म० म० ह्रप्रसाद शास्त्री यांनी तो दसोरा ब्राह्मण असावा 

असं म्हटले आहे ते मात्र मान्य करतां येत नाही. कारण मंदोसरपेक्षा 
उज्जनीरीच त्याचा जास्त सबर॑ध दिसतो हं अपण मागे पाहिलैच आहे. 

प्राचीन काढी विविध विद्यांचा अभ्यास करण्याकरितां हिदृस्था- 
नांत अनेक टिकाणीं विद्यापीठे होती. पंजा्बान तक्षशिला, मगधांत 
नारुंदा, काठेवाडंत वकरुभी, माढव्यांत उनज्जनी, या ठिकाणच्या 
विद्यापीढांचें सुदर वर्णन प्राचीन पारी बाडमयात व चिनी यात्रेकरूच्या 
प्रवासवणेनांत . आढन्ते. याशिवाय ठिकलठिकाणी विद्वान् ब्राह्मणांनी 
स्थापिलिलो गृरकुङे अस्तत. असा हिकाणौ वेदवेदांग, व्वाकरणज्यो।तषादि 
शास्त्र, न्यायमीमांसादि दशने यांचेच केवद् अध्ययन होत नसे, तर 

सुधामधुर काव्येही निर्माण करण्यास प्रोत्साहनं मिठत अते, असे बाणाच्या 
"हृष चरिता'वरून दिसते. बाण कालिदासानंतर दोन शतकानी होऊन गेला; 
तथापि त्याने वणिचेलो परिस्थिति तत्काटी नवोन निर्माण ज्ञाली नसून 
प्राचीन काढापासून चालत आलो होती यात संशय नाही. अज्ञा एला 
गुरुकुलांत काकिदासाचा अभ्यास क्षारा असावा असे वाटते. ' रधुवंशा"च्या 
पहिल्या सगति वसिष्ठाच्या आश्नमा्च कवौने फार सुदर वणेन कंठे 
आहे. दिकीप राजा भअपल्या पत्नीसह सायंकाठी आश्रमात पोंचला. 

त्यावेढी, वनांत्न समिधा, दर्भे व फठे धेन तपस्वी आश्रमात प्ररत 

येत होते; पणेकुटिकांच्या दाराजवट ऋषिपत्नी हरिणांपुे नीवाराचे 
दाणे टाकीत होत्या व तीं ह्रिणेही व्याच्ा समभोवतीं अपत्याप्रमाणे 
उडधा मारीत हीतीं; कऋषिकन्वा वुक्षांखा आख्वालांत पाणी ओत्त 
पक्ष्यानी तें निःंकं प्यावें म्हणून दूर जात होत्या; अंगणांत नीवार 
कान्याच्या राशी केल्या होत्या व॒ जवढ्व हरिणे रंवथ करीत बसली 
होती; सायंकाठच्या यज्ञकमति अग्नीस अपिलेल्या हवि्भागाचा सुगध 

जिकडे तिकडे पसरला होता; इत्यादि दुर्य त्याच्या दृष्टीस पडले, 
नंतर रात्रीं दर्भाच्या बिछठान्यावर तो निजला व पहाटे वसिष्ठक्िष्यांच्या 
अध्ययनघोषनि तो जागृत क्ञाछा अपे कवीन वणिजे आहे, पाच 
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काव्याच्या पांचव्या सगत्ही वरतंत्च्या, “शाकूंतलां'त कण्व वं मारीच 
याच्या वं विक्रमोर्वेशीयां!त च्यवनाच्या आश्रमां जं मनोहर वर्णन अलि 
आहे, व्यावखून तत्कारखीन आश्रमांतील व्यवस्था, नियम व भभ्यासक्रम 

यांचा कवीस चांगखा परिचय होता असे दिसते. 
अशा गुखुकूलांत चौदा विद्यांचा अभ्यान्त होत भसे, असे कालि- 

दासाने म्हटले आहे. त्या विद्या यज्ञवल्क्यस्मृतींतं येणेप्रमणिं सांमगितल्या 
अदेत- 

पुराणन्यायमीमांसाधममश्षास्त्राङ्गभिश्रिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुदैश्च ॥ 

‹ चार वेद, शिक्षाव्याकरणादि सहा अगे, . पुराण, न्याय, मीमांसा व 
धर्मशास्त्र या चौदानां विद्या अती संज्ञा आहे वहीं धर्माचींही 
मूलस्थाने होत. कवीने भ्रति, स्मृति, इतिहास, पुराण, दशने, शेवपांच- 
रात्रादि मतै, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र व नाट्यशास्त्र ही राजसिद्धान्तत्रयी, 

निरनिराठया देशांतीर लोकव्यवहार, याशिवाय धनुवंद, रत्नपरीक्षा, 
थोगकास्त्र श्त्यादि विषयांचा अभ्यास करावा असें प्राचीन आचायि 

भत राजशेखराने उद्धृत केठे आहे. ( काव्यमीमांसा, अ. ८ }. कालि- 
दासाने यापैकी बहुतेक विषयांचे मार्मिक अध्ययन केले होतें असें त्याच्या 
ग्रथातीर उल्लेखांवरूनं दाखविता येते. 

या उल्टेखांचा विचार करण्यापूर्वीं एकदोन गोष्टी लक्षांत ठेवणे 
जरूर आहे. वर निदिष्ट केकेल्या विषयापंकी कोणत्याही विषयावर 
कालिदासाने एखादा स्वतंत्र प्र॑थ लिहिला नाही, कवा एखादा संस्कत 

वाङमयाचा इतिहास लिहून त्यांत त्था सर्वाचा परामये घेतला नाही. 

था विषयांचे उल्लेख कथानक वर्णन करण्याच्या ओवांत, उपमादि अलं 

कारांच्या प्रयोगांत किवा पात्रांच्या संभाषणांत सहजगत्या आलेले अत एव 

तुरक आहेत. कालिदास अति्य विद्वान् असला तरी विनयज्ीक होता; 

म्हणून त्याने कोटेही आपले पांडित्य दाखविण्याचा प्रयत्न केला नाही. 

तथापि त्याची ्र॑यसामम्री विविधविषयगप्रचुर असल्याने त्यांत अनेकं 

विषयांचे उल्लेख कमीजास्त प्रमाणात येतात व स्थायोगे त्या त्या विष- 
यांचे स्याव ज्ञान अजमावतां येते. 
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काकलिदासाचें शिक्षण एखाद्या गुरकुलांत ज्ञे असल्यास त्याने एक 

किवा अनेकं वेदाचा अभ्यास केला असला पाहिजे. ऋग्रेदाचा व त्याच्या 

उदात्तादि स्वरांचा उल्लेख “कुमारसंभवः (२,१२) व “रधुवंश! ( १५, ७६) 
यांत आला आहे. यजुरवेदांतील अदरवमेधयन्ञाचा “मालविकाग्निमित्रांत व 
राज्यरक्षणा्थं उपयोगी पडणान्या अथववेदाच्या मंत्रांचा उल्लेख "रघु 
वंशात आला आहे. कालिदास्राका ‹ विक्रमोवेश्ञीय ' नारटकाचें संविषानक- 
ऋगवेद, ( १०,९५) व शतपथ ब्राह्मण (५, १-२) यांवरून सुच असावें. 
त्याने योजिदटेत्या कांही उपमां वकूनही त्याचा ब्राह्मणम्रंथांशीं परिचय 
दिसून येता. दिरीपाची राणी सुक्षिणा ही यज्ञपत्नी जी दक्षिणा तिच्या 
सारखी होती (रघु. १, ३१) ही कल्पना ` यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा 
अप्सरसः ' या ब्राह्मणवाक्यावरून सुचकलेली दिसते. ' परमेश्वराने जलांत 
स्वीयं टाक्ठे व त्यापासून चराचर सृष्टि उत्पन्न ञ्लाली', ही कल्पना वं 
“सुष्टि उत्पन्न करण्याकरितां परमेश्व राने स्त्रीपुरुषात्मक रूपं धारण केटी' 
ही (कुमारसंभवां तीर कल्पना कालिदासाने, ब्राह्यणग्रंयांतूनं कवा मनु- 
स्मृतीतून घेतली असावी. तथापि एकंदरीत कर्मकांडापेक्षा ज्ञानकांडाकडष 

कवीचा जास्त ओढा दिसतो. उपनिष दातीर अध्यात्मविदचेनेचव तीन्ही वेद 
शोभतात भसे त्याने "मालविकाग्निमितव्रां त म्हटले आहे. (कुमारसंभवां तीर 
ब्रह्मदेव व शिव आणि रघुवंशं तीक विष्णु थांचीं वर्णनं उपनिषरांच्याः 
अभ्यासानें निरिचित ज्ञरेल्वा त्याच्या एकेदवरमटाचीं निदर्शक आहेत. द्रव 

संघातकठिनः स्थूलः सूक्ष्मो लघरगुरः । व्यक्तो व्यक्तेतरर्चासि ' इत्यादि 
परस्परविरोधि विशेषणांनी केलेरी ब्रह्यदेवाची स्तुति वाचतांना "अस्थूल- 
मनणु, अःहस्वमदी्ेम् ' इत्यादि उपनिषदांतीर वचनांची आठवण होते. 
उपनिषदांतीक परम तस्व जं ब्रह्य त्याचाही एके ठिकाणी उल्लेष्ठ 
भाला आहे ( कुमार. ३, १५ ). कालिदासाने भगवद्गीतेचा चांगलाच 
अभ्यास केठेला दिसतो. त्यांतील अक्षर, क्षेत्रं व क्षेत्रज्ञ या संज्ञा, समाधीत 
चित्त नियमन करणारा योगी निवात स्थलीच्या दीपाप्रमाणे असतो, ही 
उपमा व स्थावर सृष्टीत हिमाख्य ही परमेश्वराची विभूति आहे ही 
कल्पना या सर्वाचा कवीने ' कुमारसंभवांत उपयोग केला भारे 
(कूमार० २३,५०; ६,७७; ३१४८) दइ.) . 
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याशिवाय भारतीय तत्वज्रनाच्या निरनिराठ्या गालांचाही 

त्याने अभ्यास केला होता. सवं सुष्टीत एकच तच्व भरलेले आहे, ब्रह्मा, 
विष्णु व श्िव हीं त्याची निरनिराटी रूपे होत, ही वेदान्ताची कल्पना 
त्याच्या सवं प्रंथांत आढठते. पुरुष (आत्मा) हा उदासीन आह्, सुष्टींत 
सर्वत्र दिसणारी प्रवृत्ति ही प्रकृतीची होय, हा सांस्याचा सिद्धांत कुमार- 

संभवां त (२, १२) उल्छेखिला आदह. पण द्वैतवादी सास्यवचिं है मत 
कवीस पसंत नसल्याने प्रकृति व पुरुष हीं दोन्ही तच्वे परमेश्वराचीं रूपेच 
होत अशी मुरड त्याने त्यास दिली अहै. योगाचा तर कालिदासास 
चांगलाच परिचय दिसतो. "कुमारसंभवा"च्या तुतीयसर्गात ध्यानस्य 
बसलेल्या श्रीशंकरांचे वणन कवीने तीन श्लोकांत सविस्तर वसुदर 
रीतीने केके आहे व पुढे एका श्लोकांत (३, ५८) योगाने आपल्या 
हूद्यांतीक परमात्म्याचें दर्शन होतें भसे सुचविे आहे. पथंडःकबन्ध 
(कुमार०३,४५), वीरासन (रघु ०१३,५२) इत्यादि योगा सनां चाही कवीन 
कांही ठिकाणीं निर्देश केला अहि. न्यायं व वैशेषिक या तत्त्वज्ञानांच्या 
पारिभाषिक संज्ञाचा उपयोग करण्याचा कोठ प्रषंग भाखा नाही; तथापि 
त्याचेंही ज्ञान कवीस होते यांत संशय नाही, कारण ^रधुरवंशां'त एके 
ठिकाणी (१३,१) शब्द आकाशाचा गुण आह या वेरोषिकांच्या मताचा 
त्याने उल्लेख केला भटे. 

कालिदाताने ठिकठिकाणीं स्मृतीतीर विविधं विष्यांचा उल्लेख 
केला आहे. स्मृति ही श्रूतीस अनुसरते म्हणून प्रमाण असे त्याने एका 
उपरमेत सुचविले आह् (रध् ०२, २). करुमारसंभवीं 'तील श्िवपार्व॑तीच्या 
बं ' रधृवंशां'तील भज-दंदुमतीच्या विवाहा वणेन गृहचमूत्रंस अनुसरून 
आहे. विवाहानतर निदनि तीन रात्रीपर्यत दंपतीनी ब्रह्मचर्याने रहावें व 
भूमीवर आपरी शय्या धालावी असा जो गृहसूत्रांत नियम माढलतो तद- 
नसार श्रीशंकरानी आचरण केले असें कवीने वणिजे आहे (कुमार ०७,९४) . 
बनुरभृतीत भाटून दिलेल्या नियमपर मणे दिकीपाची प्रजा वागत होती 
(रषु०१, १७), ध्म॑शास्त्रांतील नियमास भनुसरून विनवारसा मनृष्वाची 
संपत्ती राजाकड जाते (शाकुं ०६), इत्यादि विधानां वदन कालिदासाने 
मनृस्मृतीसारस्या धर्मशास्त्रांचा अभ्यास केला होता भसे दिसते. पाल्षिवाय 
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त्याने व्याकरण, अर्थशास्त्र, काम्षास्त्र॒हत्यादिकांचाही सूक्ष्म अभ्यास 
केला होता. "कुमारसंभवां'तील " पुराणस्य कवेस्तस्य ` (२,१७) या 
ध्छोकांतील ` चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः ' हा शब्दप्रयोग त्याने पातंनल 
महाभाष्यावरून घेतखा आहे. कालिदासाने हिकठिकाणीं उमा, रध्, 
मज, चन्द्र, तपन, शतक्रतु इत्यादि नांवांची व्युत्पत्ति दिखी आहे व 
काहि सुंदर व्याकरणविषयक उपमा योजित्या आहेत, त्यावरून त्याचा 
ष्याकरणशास्त्राचा ग्यासंग प्रत्ययास येतो. विक्रमादित्याने कालिदासास 
आपला वकल म्हणून वाकाटकांच्या दरबारीं .पाठविके होते हं भापण 

पूवीं पाहिलेच आहे. अर्थात् त्याचा राजकारणाचा चांगकाच अभ्यास 

असावा. त्याच्याः ग्र॑थांवरूनही तीच गोष्ट सिद्ध होते. ' मालविकाग्नि- 
मि्व्रा'त * गादीवर नूकताच बसलेल्या शत्रूचा उच्छेद करणे सोप जार्ते,' 
याविषयीं एका तंत्रकाराचें वचन कवीने उद्धृत केठे आहे व क्कूमार- 
संभवात (३, ६) शुक्रनीती"चा स्पष्ट निदेश केला आहे. सप्ताङ्ग, 
यातव्य, प्रकृति, प्रशमन, मूल, प्रत्यन्त, पाहिणि इत्यादि अथंशास्त्रा- 

तच येणाच्या अनेक पारिभाषिक संज्ञा कवीने टिकलिकाणीं योजिल्या 
आहेत. ‹रघु हा धमविजयी होता", “सुह्यदेशच्या खोकानी वेतसी वत्तीचा 
अवलंब करून आपले प्राण वाचविले " “ विदर्भाचा राजां अग्नितित्राचा 
प्रकृत्यमित्र ( स्वभावकषत्रु ) होता ' हत्यादि विधानात काठिदसाचे अर्थ- 
दास्त्राचे ज्ञान स्पष्टपणे दिसून येते. दिवस व रात्र यांच्या निरनिराठधा 
भागांत राजाने कसं आचरण ठेवावे याविषयीं अथंशास््रकारांनी 
नियम घालून दिले आहन, त्याप्रमणें अतिथि राजा वागतं असे 
असे “ रधघृवंशां'त म्हटके आहे. अर्थंशास्त्रात सांगितल्याप्रमणे अग्निमित्र, 
पुरूरवस् व दुष्यन्त यांची अमात्यपरिषद् होती व तिच्या सल्ल्याने ते 
राजे राज्यक्रारभार करीत असत; पुरूरवस् राजाच्या राजधानीतील ब्य- 
वस्था ' नागरिक * पहात असे असे कालिदासानें दाखविकले आहे. कालि- 
साचे राजकारणांतील ध्येय अत्यंत उच्च होते हँ त्याने दुष्यन्त, दिलीप, 
रध, अतिथि वगैरे राजर्षीचीं जीं उदात्त चित्रे रगविटीं आहेत स्यावरून 
स्पष्ट आहे. तथापि त्याचा विचार पृडे स्वतंत्र प्रकरणात करणे योग्ब 

होल. 



८० ४. चरित्रविषयक अनुमाने 

अर्थलास्त्राप्रमाणे क्रामशास्त्राचाही कवीने सुक्ष्म अभ्यास केला 
होता. मागे पहिल्या प्रकरणात कण्व मनीने शकुंतला केलेल्या उषदे 
रती बहूतेकं कल्पना कालिदासाने वात्स्यायनाच्या "कामसूत्रां'तुन 
धेतल्या भहैत ह दाखविले आहे. किवहुना “राकृतला'च्या पहिल्या 
अंकातील दुष्यन्त व॒ शकृन्तलेच्या सख्या याच्यामधीर संभाषणाचा 
रमणीय प्रसंग वात्स्यायनाच्या कामसूत्रां तील ! कन्यासंत्रयुक्तकं * नामकः 
अधिकरणावरून कवीस सुचला असावा. त्या अधिकरणांत लज्जापरवश 
तरुणीने त्रियकराशीं कसे बोलवे है वात्स्यायनाने सांगिते आह 
(कामसूत्र पृ. २०२-३) . “तिने आपल्या सखीच्या द्वारा भाषणास भारम 

करावा, तें चालू असतां खाली मान धालून हंसावें, तिने भतिशयोर्विति 
केल्यास तिच्यावर रागवावें, सीने ' हिने मला असे सांगितले ' असे 
बटधेच म्हणा, त्यावर तिने तिना निषेध करावा, प्रियकराने उत्तराची 
याचना केरी तरी बील नये, बोललोच तर मला हें मुढीच माहीत नादी 
मशा अधिं अस्पष्ट बोखावे, प्रियकराकंडे पाहून स्मित करावेव 
कटाक्ष फेकवे. '” या उतान्यांत दिटेल्या सूचनांचा काकिदासाने वरील 
प्रसंगीं चांगलाच उपयोग केला आहे. विवाहूप्रसंगीं पार्वती करग्रहण 
करताना रिनाच्या हाताला धाम सुटला व पा्वंतीच्या अंगावर रोमांच 
उभे राहिले असे कालिदासाने वणले अहि ते "कामसूत्रांतील प्रथम 
संगमाच्या व्णेनास अनृसरून नाही है खरे. तथापि विस्मृतीमुटठं कवीच्या 
हातून ही चूक घडलीो असावी. पृषे ती लक्षांत पेतांच "रघुवंशां'त "काम- 
सूत्रां'तेल्या प्रमागे अज-षदुमीची अवस्था त्याने वणिरखी बाहे. "काम- 
सूत्रांत नगरांत राहृणास्या विलासी वे दाक्षिण्यसंपन्न नागरका सवि- 
स्तर वर्णन आठ आहे. स्याखा अनृलक्षून कवने ‹ साधु आयं ! नाग- 
रकोऽसि । * “ अन्यसंक्रान्तप्रेमाणो नागरका अधिकं दक्षिणा भवन्ति। 
असे "विक्रमौर्वंशीयां'त व “नागरकवृत््या शान्तयैनाम्' मसे "शकुंतलां ^त 
म्हटले आदहे.* भग्निभिच्राच्या प्रेमसंबंधांत मदत करणाग्या विदूषकास 
इरावती राणी ` कामतन्त्रसचिव' ही पदवी बहाल करते त्यावरूनही 
कवीस कामशास्त्रात्ती चांगरी माहिती होती ह दिसून येद 

* पु. ©. की भ्ा०१४४ : ऽ0छवा 724 2 41617 [0काढ, 7.2; 
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“शाकृन्तखा'दि उक्कृष्ट नाटके निर्माण करणाम्या कवीने नाटचला- 
सत्राचा उत्तम अभ्यास केखा होता हें सांगण्याची आवश्यकता नाही. भाद्य 
नाटचजास्व्रकार भरतमुनीने अष्टरसात्मक 'लक्ष्मीस्वयंवर' नामक नाटकाचा 
प्रयोग स्वगति अप्सरांकड्न करविला होता. त्या वेलं उर्वशीने संभाषणांत 
एक अक्षम्य चूकं केटी व त्यामुरं तिला मुनीने शाप दिला, असा प्रसंग 
'विक्रमोवंशीयां'त (अंकं ३) आला आहे. स्या ठिकणीं संधि, वृत्ति, रस, राग 
इत्यादि पारिभाषिक संज्ञांचा कवीने उपयोग केला आहे. न।टकाप्रमाणं 
साभिनय गायनयुक्त नृत्यही व्याला चांगेच अवगत होते हं 'मालविका- 
ग्निमित्राच्या पहिल्या अंकावरून स्पष्ट दिसते. त्या प्रसंगीं छकिक, भाविक, 
पंचागाभिनय व्भैरे संज्ञा कवीने योजिल्या आहेत. 

यारिवाय ज्योतिःशास्त्र, आयुर्वेद व धनुर्वेद हेही विषय कवीने उत्तम 
प्रकारे अभ्यासिरे होते असें म्हणतां येते. जामित्र, उच्चसंस्थ (कुमार० ७, 
१; रघु० ३, १२३) इत्यादि संज्ञावलून त्याचें ग्रहुज्योत्तिषाचे ज्ञान दिसून 
येते, तर (तारकासुर हा धुमकेतूप्रमाणें लोकांच्या नाशास उत्पन्न क्षाला,' 
(कुमार० २, ३२) ' शत्रूवर चाक करणारा राजा शुक्रयुक्त दिशा व्यं 
करतौ त्याप्रमाणे मदन नन्दीची नजर चुकवून शिवाच्या तपोवनांत प्रवेश 
करता क्ञाला,' (कुमार० ३, ४३) श्चंद्राचा उत्तरफल्गुनी नक्षत्राशीं योग 
असतां मैत्र मुहूर्ताविर सौभाग्यवती व पुत्रवती स्त्रियनी पारव॑तीची वेणी- 
फणी केली" (कुमार० ७, ६) , "मंग वक्रीगतीने पूवं रादीवर येतो त्वा. 
प्रमाणे राणी इरावती कदाचित् परत येर्ईदल' (माल ० ३) इत्यादि विधानां 
वरून त्याला फलज्योतिषही भवगत होतें है उघड आहे. रात्री च्या प्रशांत 
काटठटीं चंद्र व तारका याच्याकडे पाहत बसण्याचा त्याला नादे भसावा; 
नाही तर "एष चित्रलेखाद्रितीयामूरवंशीं गृहीत्वा विशाखासमीपगत इव चन्द्रः 
उपस्थितो राजिः" (विक्र० १), "किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाडकलेखा- 
मनुवतेते' (शाकु० ३) यांसारख्या सुंदर उपमा व दुष्टांत त्याला सुचके 
नसते. वेद्यक्षास्त्रातील प्रमे्यांचा व उपायांचा त्याने टिकठिकाणीं उपयोग 
केला आहे. ' भोजनाची वेढ टढठली तर दोष उत्पन्न होतो भसे वैय 
म्हणतात ` (मार० १), “मित्रा ! मद्यपानास कटाण्कठेत्यास खीसाखर 

ने.भा.८...१० 
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भिढावी त्याप्रकारे ही मालविका तुश्या एष्टीस पडत आहे" (मार०३) या- 
सारख्या विदूषकाच्या नमगभे उक्तींत व॒शप्रिय अया दुष्ट मनृष्याचाही 
सपान दंश केलेल्या अंगुलीप्रमाणे दिीप त्याग करीत असे" (रघु०१,२८) 
अशा प्रकारच्या उपमांत त्याचें आयुर्वेदाचें ज्ञान प्रतिबिम्बित क्षारलेर्ल 
आहे. ' आखीडढ ›, “ वाजिनीराजना ' इत्यादि संजांबरून व "राजन रानदी 
हत्तीस माहं नये * इत्यादि त्याने उल्लेदिलेल्या नियमां वरून त्याचे धनु- 
वेदां परिशीलन व्यक्त होते. असो. 

ग्याकरण, अर्थशास्वर, ज्योतिःलास्तर इत्यादि तकंककृश् नुद्धिप्रधान 
वास्वराप्रमाणे संगीत, चित्रकला, प्रसाधनकला इत्यादि प्रयोगसाध्य 
कुलितकलाही कालिदासास चांगत्पा अवगत होत्या ह त्याच्या ग्रथांतील 
उल्लेखांवरून दान्तवितां येते. मंगीतामध्यं गीत, वाद्य व नृत्य यांचा अन्त- 
भवि होतो. पेको नृत्याचे उल्जेख मागे दाखविले आहेत. वाद्यांचे वीणे- 
सारखीं तन्तुवाये, मृदंगाप्रमाभे वर्मावृत वाद, मुरलीसारखीं दिद्रयुक्त 
वारये व॒ टाठछ, ्ञांजा यांसारलीं धनवां असे चार प्रकार मानतात. 
यपिकी बहुतेकांचे वर्णन कालिदासाच्या म्रंथात आठ आहे. नारदमृनि 
गोकणेक्षेत्रस्थ शंकराच्या दरनात्त जत असता त्यांच्या वीणेवर घातलेली 
सुरकुसुमांची माला इंदुमतीच्या वक्षःस्थलावर पडली व त्यायोगें तिला 
मृत्यु आला असा प्रसंग -रधुवंशांत भाला बहे. कुमारसंभवां'त प्रातः 
काठीं स्वरांच्या आ रोह्।वरोहास अनुसरून तारांवर हात फिरविणान्या 
किश्नराच्या मंगल गीतांनी शंकर जागृत काले असं कवीनें वाणे आहे. 
त्या ठिकाणीं सता रीसारख तन्तुवाय अभिप्रेत अहे. त्याप्रमाणेच 'मेवद्- 
नां'तही यक्नस्त्री सद्गदिनि कटाने पतिगुणवणेनपर गीत गात असताना 
अश्रुनी भिजलेल्या सतारीच्या तारा साफ करीत भसे अमं म्हटले आहे. 
बाद्ांमरध्ये मृदंग कवीला विशेष आवडत होता असे दिसत. त्याच्या 
बहुतेक ग्रथांत मृदंगवःदनाचं वर्णन भले महे. (माकविकाग्निमित्रां'त 
मृदंगवादनाने मालविकेचं नृत्य होण्याची व्रेठ ज्ञाखी असं सर्वास समज- 
त्याचें दाखविले आह. अलकेत संगीताकरितां मृदंग वाजवीत असत भसे 
कवीने ^मेषदतां'त म््टले आदह. अग्निवर्णं राजा नर्तकी गा नाचाय्या वेठीं 
स्वतः मृदंगाची साथ धरत असे असें ^रभुकंशां त वर्णिक हे. {मृदंगवादनाने 
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मिषगजनेचौ भांति होऊन मयूर नृत्य करू लागतात असें कवीने पृष्कठ 
ठकाणीं वर्णन कंठे आहू. याशिवाय रघृचा जन्म, ईंदुमतीचा स्वयंवर, 
भतिधि राजाच राज्यारोहण वगेरे प्रसंगीच्या उत्सववर्णनांति त्यं किवा 
सनई या वाद्याचा व युद्धवर्णनांत शंखवादनाचा उल्टेख आला आहे. सुरेल 
बादनाने मन प्रसन्न होते तर बेसुर वाजविण्याने श्रोत्यांस त्रास होतो है 
कालिदासाने एका उपरमेत दाखविे आहे (कुमार० १,४५) , त्यावरूनही 
त्याची वादनाभिरुचि व्यक्त होते.* 

कालिदासाच्या अनेक म्रंधांत गायनाचें वणेन भाले आरै. 'मालवि- 

काग्निमित्रा"च्या पहिल्या अकांत साभिनय गीताने मालविका राजावरवें 

आपले प्रम ॒व्धक्त करते; शाकुन्तलछा"च्या प्रस्तावर्नेत विद्रलरिषदेच्या 
मनोरंजना्थं नटी भ्रीष्मवणनपर गीत गाते व त्यायोगे सर्वँ प्रेक्षक 
तल्लीन होऊन चित्रासारखे तटस्थ राहतात; पुढे पांजव्या भंकाति 
एक राणी रागाने ओथंबलेखी गीतिका गाउन स्वतःचा त्याग केत्याबहूल 
राजाचा अप्रत्यक्ष रीतीने उपालभ करते; (कुमारसभवां'त मटनदाहानंतर 
निराश क्लाठेल्या पावंतीच्या सद्गदित कठांतून त्रिपुरविजयगीत, 
एकन किन्नरी ढलदठां अश्रू गाटछतात; “रधुरवंशांत कृश व ल्व यांनी 
मधुरकंठाने गाइले मनोहर रामचरित श्रवण करून स्वं परिषद् 
शोकाकृल होते इत्यादि प्रसंगांच्या वर्ण॑नाने उत्तम गायनाचा श्रोत्यांच्य। 
मनावर कसा परिणाम होतो ह् कनं दाखदिटं आहे. माजंना, करण, 
वर्णेपरिचय, षड्ज, मध्यम इत्यादि गायनवादनास्या पारिभाषिक संज्ञाही 

त्याने योजिल्या महेत, त्यावखून त्या कलांचा त्याचा अभ्यास व्यक्त होतो. 
नृत्य, गायन व वादन या कलप्रमाणे चित्रकलाही काकिदासाला 

उत्तम रीतीने अवगत होती. व्याने भापत्या प्रंथांत कागदांवर व भितीवर 
काढलेलीं चित्रे, खांबावर कोरलेल्या आकृती, देवांच्या प्रतिमा वगैरे 
चिच्रकलेच्या निरनिराल्घा प्रकारचा उल्लेख व वर्णन केले आहे. 
व्याच्या म्रंथांतील दुष्यत, पुरूरवा आणि यक्ष है तीन नायक, ' रधुवं- 
शा "तीर अग्निवर्णं राजा, ' मेषदूतां'तील यक्षस्त्री हीं सवं उत्तम चित्रकार 
म्हणून दाखविलेरीं जहित. ' मारुविकाग्निमित्रातील धारिणी व ^लाकूंत- 

* फे. क, ओगरे : कालित आगि ररितकला (वि. शा. नि. पु .५७ पर. २१३). 
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लां'तील शक्रुतछेच्या सख्याही चिच्रकलेच्या रोकी दिसतात. त्याच्या 
नाटकांतीक अनेक प्रसंग चित्राच्या दर्शेनावर [क्वा लेखनावर बसविरेे 
आहत. “मालविकाग्निमित्रांत अग्निमित्राका मालविकेचें प्रथम दरशन 

धारिणीची दासी म्हणून एका चित्रांत होतें व तिच्या सौँदयनिं त्याच 
मन अकृष्ट होते, पुषे एका प्रसंगीं राजाच वित्रे दृष्टीस पडल्यावर् 
त्यांत इरावतीकड निरलून पाहणान्या राजास पाहून तिच्याविषयीं माल- 
विकला मत्सर वाटतो; “मेघदूतं 'त यक्ष आपले विरहृदुःख सहन करण्या- 
करितां क्रद्ध क्षाटेल्या आपल्या प्रियच गेरूने चित्र काढून आपण तिच्या 
पायां पडतो असें दालतिण्याचा बेत करतो तोच डोढल्यांत भराभर अश्न 
येडन त्याचा प्रयत्नं विफल होती; 'खाकृतलां'त शकुंतलेच्या प्रत्यादेश 
नंतर परचात्ताप पावलेला राजा कण्वाश्रमांत लकृतेच त्याला प्रथम 
दशेव ज्ञा त्या प्रसंगाचे चित्र अर्धवट काडढतो या सवं प्रसंगांवरून कथान- 
काच्या विकासिाकरितां व पात्रांच्या भावनाविष्काराकरितां कालिदासाने 
आपत्या ग्र॑धांत चित्रकलेचा कता मामिकपणाने उपयोग करून घेतला 
आहे ते दिसून येते. वर सांगितलं दुष्यन्ताने काकले चित्र अपुर होते त 
पृण करण्याकररतां आणखी काय काय काढले पाहिजे तें राजाने खालील 
दरोकांत सांभितके आहे, त्यावरून सृदर चित्राङा पाश्व॑मूमीची किती आव- 
र्यकता असते हे कवीला उत्कृष्ट रीतीन अवगत होतं असें दिसून येत-- 

कायौ सेकतरीनहंसमिथुन। खोतोवहा भारिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहारिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
शाखारम्बितवस्करुस्य च तरोर्गिमोतुभिष्छाम्यधः 
शङ्के कष्णस्रगस्य वामनयनं कण्डूयमानां खगीम् ॥ 

दाकुन्तर, ६, १७. 

(या जिघ्रत अद्यापि मालिनी नदी, तिच्या वाठवंटांत बसकलेीं 
हसा ची जोडपीं, जवद्टच ज्याच्यावर हरिणं वसे आहेत अश्या हिमाल- 

याच्या पायथ्याच्या पवित्र टेकंडया, तसेंच ज्याच्या शषाखांवर वल्कले 
वाछत घातलीं भहैत असें एक क्षाड व त्याच्या छायेत कष्णमृगाच्या 
शिगावर वामनेत्र खाजवीत अस्रेखी हरिणी इतक्या गोष्टी मला काढा- 

वयाच्या आहेत.) राजाने काठलेले चित्र॒ इतके हुबेहुब होतें की दकुन्त- 



इतिहासभुगोखाचं भिनचूक ज्ञान ८५ 

ग्या मातेची मेत्रीण गुप्तरूपाने उभी होती तिलाही ते पाहून शाकुं तला 
पल्या सप्रोर जग काय उमी आह जसे वाटले. यानंरर भकुन्तलेच्या 
एवर कोण कोणते पुष्पालंकार घालावयाच त्याचं राजाने वर्णन केडे 
है. पारव भूमि, भावनाविष्कार, सर्मूचत जठकंकार या गोष्टीचं इतक्या 
रकाईने वर्णन करणारा कवि स्वतः उत्तम चित्रकारही असला पाहिजे 
पे वाटल्याशिवाय राहत नाही. "कुमारसंभवां ते पावती ताररण्यात येतं 
पता तिचे निरनिराष्ट अवयव हृष् हद्भ उठावदार दिसं लागले हु 
ल्पना व्यक्त करण्याकरिता चित्रकाराच्या ब्रश्षाने हनू हद् स्पष्ट 
णास्या चित्राची मामिक उपमा कवीन दलो आहे. “चित्रकार प्रथम 

न्या चित्राचा कारीकं रेघानी आराखडा काढता, नतर त्वात केसाच्या 
खणीने म्हणजे ब्रश्ाने रंग भरतो. नुसता आराखडा काढला असता 
॥तही निरनिराठे सवं भाग यथोचित समाविष्ट क्षारेले असतातच 
गण त्यांचा स्पष्ट उठादवदारपणा त्यात रंग भरल्यानंतर्च दिसून येतो... 
[शाने चित्र जरो उमलतें ही उपमा' कवि स्वतः चित्रकार असत्याश्चिवाय 
ला युचणं अशक्य नसले तरी फार कठीण असत'”* असें जे रा. ओगजे 
नी म्ह्टके आहे तें कोणास मान्य होण्यासारखेच आहे. कािदास- 
ठी अजंठा यथी काही रुहांतील चित्रं गंगचिरीं मेखीं असा कोरीव 
खांचा पुरावा आहे, त्यावरून तत्कालीन चित्रकटचें श्रेष्ठत्व दिनून येते. 

कालिदासाना स्वदेयाच्या उतिटासभूरोखचे वारीक ज्ञान होते 
सं दिसते. ' माकविकाग्निमित' नाटकातीर सविधानक त्याच्या काटठा 

वी पांचशे साडे पांचशं वर्पापूर्वो घडलले. तथापि त्या काठची कालि- 
साची माहिती अगदी बरोबर असल्याने वलीकड उजेडांत येऊ 
गेल्या एतिहासिक साधनांवरून सिद्ध हात आहे. कांही वर्षापूर्वी 
हाराष्टांतीर एका विद्वान् संगोधकान भसमं म्हुट्ल होते कौ काकिदासाने 

माङ्विकाग्निमित्र' नाटकांते पृष्यमिकत हा स्वामिवधाचें रक्त हातावर न 

डटेका असा सेनापतिपदावरच दाखव्रिला अहि, पण त्याने अश्वमेध 
ज्ञ केका असेही वागले आहे, सावरून एक तर त्यास राजकारणाचें ज्ञान 
ग्हते किवा पुष्यमित्राला अशा सोज्वठ ग्थिर्तीत दाखविण्यांत त्याने 

# तरे, र. ओगके : कालिदास गमि तित्रक्टा (वि. क्षा, वि., पु. ५८, ए. २५७). 
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आपल्या सदसद्धिवेकवुद्धीस चूष वसविके असे पाहिजे; तसेंच पुष्यमिग्राने 
केलेला यज्चही अशवमेधच होता याला पुरावा नाही. कालिदासाय जी 
एतिहासिक साधने उपकन्ध होतीं तीं सवच सध्या अस्तित्वांत नसल्याने 
वरच्या सारख्या विधानांचे खंडण करणे कठीण जाते. तथापि सुर्द॑वानें 
या बाबतीत तत्कालीन शिकालेखाचा* अत्यंत विहवसनीय असा पुरावा 
अलीकडे उपलन्ध श्लाला आहे, त्यावरून असे दिसते कौ पुष्यमित्राने एक 
नग्े तर दोन अहवमेध केले होते व॒तदनंनरही भापली सेनापति हीच 
पदवी कायम ठेविरी होती. तेन्हा कालिदासावर वरील दोन्ही आरोप 
काग् होत नाहीत; व त्याची एतिहासिक माहिती अगदी बिनचूक होती 
है सिद्ध होते. 

कालिदासाच्या ग्रंथांत अनेकं देशं पर्व॑तांचे, नांच व शहुराचं 
वर्णन आले आहे, तथापि त्यांत कोठही चूक आदटव्त नही. क्कुमार- 
सेभवा"च्या ारंभीं व “मेघदूतां'त त्याने हिमालयाचें विस्तृत व यथात्तथ्य 
वर्णन केले आहे. भारवीसारस्या इतर कवीनीही हिमाकयाचँं वर्णन 
कैङे आहे, पण त्यांत वस्त स्थितीयेक्षा कल्पनेवरव जास्ते भर द्िेला 

आहे. कालिदासावें तसे नाही. हिमालयावर यत्रेच्या निमित्ताने अगर 
उन्हावधांत जाणारे लोक तेथील मेघांचें, रात्रीं प्रकाशमान होणायया 
ओषधींचें वगैरे जे वणन कनीने केले आहे ते अगदी यथातथ्य आहे, 
भसे सांगतात. क्षु अगर सधु नदीच्या तीरावर केशराची क्षाडं 
होतात अमे दुसन्या कोणाही कवीन वाणिठे नाही. बंगात्यांतील शालीचे, 
दक्षि्णेतील ताम्बपर्णीच्या काठच्या मो्त्याच्या कारखान्यांचं वगैरे 
कवीने केठेठे वर्णन वस्तुस्थितीस अनुसरून आहे. त्यावरून स्वतः 
कवीने दूरदूरच्या प्रांतात प्रवास केला असावा किवा निदान चंद्रगुप्ताच्या 
साभ्राज्यांत कमच्या [ नमित्तानें दुर्या प्रांतात नेमकेत्या , अधिकारी 
वर्गोपासूनं व ॒निरनिराछ्या देशांतून व्यापारानिमित्त येगास्पाजाणान्या 
व्यापान्यापासून चौकसपणाने माहिती जमविली असावी. असो. 

वर उतल्लेखिलेल्या विषयांशिवाय कोश, छंद व अलुकारयां 
विषयांवरच्या प्रंथांचें कवीने अध्ययन केठे असले पाहिजे हँ सांगण्याची 

~~~ - ~~~ - 

"0. (4. ४०1. उ र ए. 54. 
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जरूरी नाही. स्वनः काव्य करण्यापूर्वो कवीने पुरातन कवींच्या ग्रंथांचा 
अभ्यास करावा असें राजरोख राने म्हटर आहे. कालिदासानेही भापल्या 
पूर्वीच्या व्यास-वात्मीक्यादि महू्षीचि भारतरामायणादि ग्रथ, काही पुराणे, 
भरवघोषादि कवीचीं काव्ये, मास-सौमिल्ल-कविषुत्रादि नाटककारांचीं नाट- 
के यांचा मामक अभ्यास केषा होता असे त्याच्या ्रंथातील प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
पूराव्यावरून द्यणना येते. "विक्रमोर्वशीय तील (अ०४) "राजा कालस्य 
कारणम्' ही म्ह्ण,* ^रघुवंला'तील (२,५३) श्षतात्त्रायते इति क्षत्रियः! 
ही क्षत्रिय श्ब्दाची भ्युत्पत्ति, माख्विकाम्निमित्रां' तीक "तिलकः पृष्पाच्या 
नांवावरील श्लेष वगेरे कल्पना त्याने महाभारतात्रून घेतल्या असाव्या. 
रामाय्णांतीर वर्षा व हेमन्तचछतुवर्णनाची छाप त्याच्या “ऋनुसंटारा'वर 
पडलेली स्पष्ट दिसते. "रघृवंशा'तील राजांची वंशावद८छ त्याने प्राचीन 
पुराणग्रंथांतून घेतली असावी. अश्वघोषाचीं काव्यं त्याने वाचलीं होती 
हं मागेच भापण निरदिचत के आहे. भासादि नाटककारांच्या प्रथांतून 
स्याने कांही कल्पना व प्रसंग आत्मसात् करून आपल्या प्रतिभेच्या भदत 
त्यांना रमणीय खूप प्रिले अह हं पढे एका प्रकरणात दाखव्. 

मनुष्य वितीही विद्वान्, शास्त्रज्ञ व कलानिपुण असला तरी त्याच 
चारित्र्य शुद्ध नसेल तर त्याच्या हातून उच्च प्रतीचे वाङमय निर्माण 
होणें शक्य नाही. "क्वीचा जसा स्वभाव तसे त्याचं कान्य; जसा चित्र 
कार तसं त्याचं चित्र असा सामान्य नियम आहे ' असं जें राजशेखरानं 
म्हटले आहे (फा ऽमी °अ. १०) ते अगदीं खरे आहे. कालिदासाच्या दुर्देवानं 
त्याच्या चरित्राची विदवसनीय माहिती छौकरच लृप्त ज्ञाली व तिच्या 
जागी प्रसार पावलेल्या दंतकथांनी त्याच्या चरित्राचं अगदी विकृत स्वरूप 
लोकांपुहे मांडे. तेब्ा राजदोखराच्या वरील नियमास अनुसरून कवीच्या 
ग्र॑ंथांवरून त्याचा स्वभाव कसा असावा हैँ आपणांस अजमावावयाचं आहे. 

कालिदासाचे एकंदर ग्रंथ लक्षांत घेतां तो मोठा रंगे व विनोदी 
स्वभावाचा होता याविषयीं संशय रहात नाही. त्याच्या सवं प्रांत शुगार 
क = = न न ~ ^ ज ~ = न~~ = - ~ ~~ ~~ "नन ~~ = 

* गु नयोऽपि व्थाएरन्ति र।जा कालस्य करणमिति। 
† म. भा. उद्योगपर्व १३२, १६; शान्तिपवं २९, १२८; वनपवं १५८, ६८. 
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रसाखा प्राधान्य आहे वे म्हूणन त्याला एका सुभाषितांत ,कवितदेवीचा 
विलास ' म्हणून वाणे आहे. नाटकांतीर विविघ प्रसंग व विरोषतः 
विदूषकाचें पात्र निर्माण करण्यांत त्याचा विनोदी स्वभाव दृष्टीस 
पडतो. तौ मोठा मोकठढया मनाचा होता. कोणाव्ररोबरही सात 
पावले चार> अथवा योडं संभाषण केटे की मैत्री होते असे त्याने म्हटले 
आहे (कुमार ० ५,३९; रघु ° २,५८). 'पुरुषांचे स्त्रियांवरचे प्रेम चंचल असेल 
पण त्यांचे मित्रप्रेम चिरस्थायि असते, (कुमार ० ४,२८) या त्याच्या उक्ती - 
वरून त्याच्या मित्रप्रेमाची कल्पनां करनां येते. त्याचं हृदय अत्यंत कोमल 
रोते. दिवसा सूर्यप्रकाशाने निस्तेज क्ञाटेल्या चंद्राच्या कोरीकंडे पाहून त्याखा 
त्यत दुःख होई (कूमार० ५, ४८८) . समाजांतील धीवरासारख्या हलक्या 

दर्जाच्या लोकांचींही चित्रे त्याने मोठा मामिकपणे रंगविलीं महेत या- 
वरून त्याची त्यांच्याविष्थीची सहानुभूति व्यक्त होते. कोणत्याही व्यक्ती- 
च्या स्वभावांतीर ममं हृडक्न काढण्यति त्याना हातखंडा असावा, नाही तर् 
शाक्त खां 'तील घटकेत पगड़ी फिरविणाग्या पोलीस कशिपायाचें पात्र त्याच्या 
दातून निर्माण क्षे नसते. त्याला गुणांबहल आदर होता व्यक्तीबहल 

हता, हे त्याच्या 'स्त्रीपृमानित्यनास्थ॑षा वृत्तं हि महितं सताम्,' (कुमार० 
६, १२) या उक्तीवख्न दिसून य््ल. मनुष्यप्रा्याप्रमार्णेच सुष्टीतीख 
हुरिणमयूरादि इतर प्राण्यांवर त्याचें निरतियय प्रम होते. आपण त्यांच्या- 

वर प्रेम कैर तर तेही आपणांशीं ममतेने वागतात ह व्याने 'लाकुतला्व्या 
चौथ्या अंकात् दाखविरें जहे. त्याच्या वहूतेक नायिका लतावृक्षांवर अपत्य- 
निविशेष प्रेम करणाव्वा आहेत व “मेघदूतां'त व इतरत्र त्याने अनेक वृक्षां, 
खताचँ व पुष्पांचें मनोहर वर्णन के आहे, व्यावकून व्याच नितर्भप्रेम व 
स्वतःच्या निरीक्षणाने मिठविलेली चिनच्क माहिती दिसून येते. 

कालिदासाचं कौटंविक व्तेन निरपवाद नव्हते असा प्रवाद आहे, पण 
त्याला त्याच्या प्रंधात मुहढधीच अधार नाही. गहस्थाश्रमाची "सर्वोपकार- 
क्षम,' (रघु° ५, १०) म्हणून त्याने थोरवी गाली आहे “पतिपत्नीप्रेम हैँ 
सार्वत्रिक आहे. भगवान् शकरासारस्या असामान्य इन्दियनिग्रही योग्या- 
वरही त्याने आपका पगडा बसविला, मग सामान्य जनांची कायं कथा! ' 
मसे त्याने (कुमार्संभवांत (६, ९५) म्हटले आहे. त्याच्या ग्रथति 
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स्त्रियांविषयीं अतिक्षय आदर दाखविला आहे. धार्मिक कत्य करणे तर 
स्वियांवाचून मुट्टीच शक्य नाही (कुमार० ६,१३) ; विवाहसंब॑ध जुढवून 
आणण्यांत स्त्रिया फारच हृशार असतात (कुमार० ६,३२); 
' कन्येच्या विवाहाच्या बाबतीत, पुरुष प्रायः स्तव्ियांच्या मताने चालतात 
(कुमार० ६,८५) ; "पतिव्रता स्त्रियाही पतीच्या इच्छेविरुद्ध जात नाहीत 
(कुमार० ६,८६) इत्यादि कुमारसंमवां'तील उक्तीनी कोौटुम्बिकजीवन सुख- 
कर होण्यास पतिपत्नीनी परस्पराच्या मतांस व इच्छेस मान देऊन वागावें 
असे कवीने सुचविले आह. त्याच्या सवं नायिका प्रेम, सुस्वभावी, व 
ललितकलानिपुण आहेत. “रधुवंशां'तीठ अजविलापांत आदं पत्नी कडी 
असते ते त्याने सुचविके आहे. इन्दुमती ही अजाची गृहुस्वामिनी, बिकट 
प्रसंगीं सल्ला देणारा मन्त्री, एकांतांतील सखी व छुलितकलतील त्रिय शिष्या 

होती (रध॒° ८, ६७) असें त्याने वणले भार. "कुमारसंभवां'तील "प्रियेषु 
सौभाग्यफला हि चारुता ( ५,१)}, स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ( ७, 
२२) इत्यादि उवतींवरून व “मेघदृतां'तील विरहिणी यक्षपत्नीच्या वर्ण- 
नावरून पतिव्रता स्त्रीविषयीं कालिदासाचे काय विचार हीते तें दिसून 
येते. वेद्येच्या धरीं रात्रंदिवस लोरत पडणाय्या कवीच्या हातूनं दंदुमती, 
यक्षपत्नी, शकुन्तला व सीता या स्वाभिमानी, सुशील व प्रेम पति- 
व्रतांचीं शब्दचित्रं काढटीं जाणे अश्चक्य आहे. 

कालिदासाचे प्रेमठ हदय लहान मृखांच्या सहवासांत आनंदित होत 
असावे असे वाटते. मृलाच्या योगाने पतिपत्नीच परस्परांबरचं प्रेम 
कमी न हतां वद्धिगत होत जातें (रघ्° ३,२४}, असें त्याने म्हटले आहे. 

' तपइचर्या व दान यांनी मिढणारे पुण्य परलोकांतच उपयोगी पडते पण 
शुद्धवंशांतीर संतति इहपरलोकीं सुख देते (रघु° १,६९) , अशी मुखांची 
महती त्याने गाही आहे. त्याच्या प्रंथांत अनेक ठिकाणी लहान मुरं 
सुंदर वर्णने आली आहेत. "लहानगा रघु दार्ईने सांगितत्याप्रमाणें बोबडे 
बोल बोके, तिचा हात धरून संत येई, तिने शिकवित्याप्रमाणे नमस्कार 
करीव अशा रीतीने आपल्या पित्याचा भआनंद वृद्धिगत करी, असें 
मोट मनोहर वर्णेन त्याने “रघुवंशां'त (३,२५) घातके भह व त्याच्या 

न.भा.८.,.११ 
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यथार्थत्वामुढ्ट स्वभावोक्तीचें उक्छरष्ट उदाहरण म्हण॒न तें 'सादित्यदर्पणां'त 
उद्त केठे आटे. ! शाक््तलां रही (७, १७) “ज्याच्या दातांच्या कल्या 
नुकेत्याच दिसू छागल्या आदत, कांही कारण नसतांच जीं हसत असतात, 
ज्याचे बोट अस्पष्ट पण रमणीय असतान, अदा मृखाना मांडीवर घेऊन 
त्यांच्या धृट्ीनं माखटेल्या अंगाने ज्यांचीं वस्त्रे मखिन होतात ते धन्य 
होत !* असे सुदर बर्णन आके अहि. स्वेतःचं मूल दष्टीस पडतांच तें 
आपले अपे माहीत नस्ताही पुरूरवा व दुष्यन्त यांच्या मनांत अपत्य- 
स्नेहाचा उमाठछा भला असे त्याने जापल्या नाटकांत दाखविले आहे; 

त्यावरून अपत्यप्रेम ही मनृष्याच्या स्वभावांतील एक नैसमगिक कोमल 
भावना गहेहा भाव त्याने व्यक्त केला जअहु. मनुरष्ांच्या जीवर्नात 
अत्यंत कारुण्योत्पादक असे प्रसंग येतात त्यांमध्ये कन्येखा पतिगृही 
पराठविण्याच्या प्रसंगाचौ गणना करण्यांत यते. अशा वेदीं तिच्या पित्याच्या 
हद्यांत जी कालवाकाच्व सुरू होते तिचे हूदयस्मर्शो शब्दचित्र त्यान 
'दाकृतला'च्या चौध्या अकांत काटे आहे. कण्वासारस्या प्रेमठ पित्याचें 
शब्दचित्र रंगपिणःम्या कालिदासाला अपत्यप्रमाची जाणीव नव्हती 
भसे कोणता सद्र वारक म्हणेल ? 

कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्वासारस्या सावभोम राजाचा उदार 
आश्य होता व त्याच्या आयुष्याचा उकत्तरभाग राजदरवारीं गेला होता, 
ह भआपण पाहिरेच आहे. राजसभेत नेहमी भसणान्या कवीच्या दृष्टीतून 

तेथीट चाखीरीती, राजेलोकांच्या आवदीनिवडी, प्रसंग पडेल त्याप्रमाणे 

सेवकांस मान देऊ त्यांच्याक्रडून काम केरून धेण्माची त्यांची सवय हया 
गोष्टी निसरण शक्य नाही. या दष्टीने "कुमारसंभवा"च्या तिसन्य। 
सर्गातीख दद्राच्या दरबारचे वर्णन वाचण्यासारखं आहे. ' प्रयोजन 
पड़ल त्याप्रमाणे आधितांवर राजंरोकाचिं प्रेम कमी जास्त होत असते 
(कूमार० ३,१) "चतुर लोक प्रभूला योग्य वेढीं प्राना करून आपले कार्यं 
करून घेतात" (कुमार ० ७,९३) इत्यादि उक्ति स्वानुभवाने किवा मार्मिक 
निरोक्षणाने कवीटा सुचलेल्या दिसतात. भगवान् शंकर विवाहार्थं 
निधे त्या वेटीं त्यांनी जवढछच असदेत्या गणानं समोर धरछेल्या 
तरवारीत आपले रूप पाहिके, त्यांच्यावर सू्यानि छतर धरले, प्रथम 
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ब्रह्मदेव व नंतर विष्णु यांनी त्यांचा जयजयकार केका, नंतर आपणास 
दशेन करववें म्हणून इन्द्रादि देवांनी नन्दीखा खण केटी व त्याने 
त्यांना शिवापुढे नले. त्यांनी अत्यंत विनीत होऊन नमस्कार केला, 
संकरानीही हिरःकम्पाने ब्रह्मदेवाचा, चार शद बोलून विष्णूचा, स्मित 
कृष्न इद्राचा व द्ष्टिक्षेपाने इतर सवं देवांचा सन्मान केका, असे कवीनं 
' कुमारसंभवां त (७,३६-४६) वणले माहे. त्यांत राजदरबारीं दिसून 
णारा पौर्वापयेक्रम, ज्याची जरी योग्यता असेल तसा त्याला मिढणारय 
मान वगैरे गोष्टी स्पष्ट दिसून येतात. राजदरवारी असल्यामूर्े 
कालिदासाच्या वाणीत सभ्यता व॒ रुबाव दिसून येतो. 'विक्रमोवेशीयां "त 
उर्वंशीला परत स्वर्गा जाण्याकरितां राजाला विचारावयाचं आहे, तेन्ा 

ती चित्रठेखामृखाने ' महाराजांनी परवानगी दिखी तर मास्या प्रिय 
मेत्रिणीसारखी महाराजांची कीति मी स्वर्गासि नेॐ इच्छित" भशी 
राजास विनंती करते. "शाक्तकां'त ‹ महारार्जाच्या मधुर भाषणानें 
मला धीर वाटतो, म्दृणून आपणास विचरते को महाराजांनी कोणत्या 

राजर्षोचा वंश अलंकृत केला आहे, कोणत्या देशांतीठ लोकांस 
स्वविरहाने उत्करित कंठे आहे व कोणत्या कारणान आपल्या अतिशय 
सुकुमार देहाला या तपोवननांत् येण्याचे क्लेश्च ?ञ अदित?" भसे त्रियंवदा 
दुष्यंतास म्हणते. या भाषणांत काल््दिासाचें राज परभोकित शिष्टसंप्रदायाचें 
ज्ञान उत्कृष्ट रीतीने व्यक्त सले आहे 

कालिदास जाडा विद्वान् होता तरी अतिगव विनीत होता. ' माल- 
विकाग्निमित्र' व 'विक्रमोवंशीय' हीं नाटके आणि 'मेवद्त', कूमारसंभवा'दि 
काव्ये लिहिल्यावर कोणाखाही आपल्या कृतीवदृल गर्वं न्लाका असता. 
त्याच्यापेक्षा कमी सरस ग्रंथनिष्पत्ति करणःन्या जगन्नाथ पंडिताच्या 
दर्पोक्ति प्रसिद्धच आहेत. पण “शाकुंतलाग्सारखें अद्वितीय नाटक व ^रघु- 
वंशा'सारखें विविध रसांनी ओधथंवलेले अप्रतिम महाकाव्य विद्रत्परिषदे- 
पुढे ठेवतांना कवीनं कोण शालीनता दाखविली आहे ! काकिदास विनीत 
अप्तका तरी एाया राजाश्रेपलोलूप कढबोटथा पण्डितप्रमाणे स्वाभि- 
मानशुन्य नब्हता; नाही तर त्याच्या तोंडून मागें दिलेखी * इहं निवसति 
मेरु” इत्यादि उक्ति निघाली नसती आणि स्वाभिमानी शकुन्तला व सीता 
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याचीं शब्दचित्रं त्याच्या लेखणीतून बाहेर पडलीं नसती. अशा या विद्धान् 
ककाभिनज्ञ, प्रमठ, विनोदी, चतुर व स्वाभिमानी पुरपश्रेप्ठाच्या चरित्राचा 
दतकथानी विपर्यास करावा वतो परपराभिमान्यानी आज रीकडो वषं 
मान्य करावा हा केवठ दंवदुविलास होय! 

काछिदासाची राहणी कशा प्रकारची हीती वं त्याच्या जीविताच 
दनंदिन क्रम कोणत्या प्रकारचा होता हँ समजण्यास विश्वसनीय साधन उप- 
लन्ध नाही. तथापि राज्ञेव राच्या काव्यमीमांसे'त (अ० १०) आदर कवचं 
जीवनवृत्त कशा प्रकारचें असावे याचे वर्णन मारे आहे, नं काल्पनिक असले 
तरी वस्तुस्थितीकशीं फारसे विसंगत नसावे असें वाटते, म्हणून येथे दिले 
भाहे--““ कवीने नेहमी शुचि असावे. शौच तीन प्रकारचं असते. वाक्- 
रौच, मनःशौच व कायशौच. यापिको पहि दोन प्रकार शास्त्राभ्यासानं 

उपन्न होतात. काय्लौचांत पायांचीं नखं काढणे, मुखात ताम्बूल असे, 
दारीराला सुगन्धिद्रव्याचा किचित् लेप अस्णे, उंची पण भपकेदार 
नसलेकं वस्त्र धारण करणे, डोक्यांत पुष्पे घालणे यांचा अंतर्माव होतो. 
शुद्ध वतन हं सरस्वतीं आकर्षक असते. कवीचें धर संमाजनाने स्वच्छ 
केलेर असावें. त्यांत साही तंस योग्य अजं निरनिराणीं स्थानें असावी. 
जवद्टपास वृक्षवाटिका, क्रीडापर्वत, वापी, पुष्करिणी, पाटकाख्वे, मोर, 
हरिण इत्यादि पशु, सारस, चक्रवाक, हंस, चकोर, क्रौंच , शुकसारिकादि 

पनी, उन्हाचा ताप निवारण करण्याकरितां धारागृह, कतामण्डप इत्यादि 
साधनं व क्लोके घेण्यास न्ञोपाठा असावा. काग्य करून थकलेल्या मनाला 
विसांवा मिढृण्यासाट तेथे परिजनांचा कछकलाट नसावा. त्याचे परिचारक 
अपभर शभाषप्रवीण, दासी मागधमाषाभिनिवेरी, अन्तःपुरांतील सेवक प्रा- 
कृतसंस्कृतभाषाभिज्ञ व मित्र सवं भाषावेत्ते असावे. त्याचा ठेखक सवं भाषा- 
कुशल, शीध्वाक्, हस्ताक्षर उत्तम असलेला,खणा जाणणारा, नानालिपिज्ञ व 

स्वतः काव्य करण्यास शिकलेला असावा. रात्रीं बेरात्रीं असा मनुष्य जव 
नसल्यास यांपेकी कांही गृण असलेला मनुष्य असला तरी चाले. ठराविक 
वेद नेमून न दिल्यस कामं होत नाहीत; म्हणून कवीने दिवस रात्रीचे 
प्रहराप्रहराचे जठ भाग करावे. सकाठीं उरून संध्यावंदन केल्यावर सारस्वत. 

सुक्ताचा त्याने जप करावा. नंतर विदागृहांत सुखासीन होऊन काग्यालां 



काठिदासाचे अ।यु्मान कित दते ! ९३ 

उपयुक्त अशा वियोपविद्याचें प्रह्रमर अध्ययन करावे; कारण पुनः पुनः 
वाचन करण्य्रासारखे प्रतिभोत्पत्तीचें दुसरे साधन नाही. दुसम्या प्रहरी 
काव्यः रचवें. मध्यान्हाच्या सुमारास स्नान करून भोजन करते. 
भोजनानंतर मित्रांची काव्यसमभा भरवावी. तीत समस्यापूति, मातृका 

भ्यास, चित्रबंध वगेरेवा अभ्यास करावा. चौथ्य, प्रहरी पर्वाह्धं केलेल्या 
काव्याचें स्वतः एकटचाने किवा कांही थोडा मित्रांवरोवर परीक्षण 

करावे. रचनच्या आघात विवेचकं दृष्टि रहात नाही, म्हणून अशा ते-हचे 

परीक्षण आवर्यक आहे. त्या वेद्धी अधिक असेल ते गाढे; न्यून असेल 
ते रचावें; जेथे रचना योग्य ज्ञाली नसे तेथें वदलावी; कांही विसरले 

असेल तर आठवार्वे. सायंकारीं स्ध्यावंदन व सरस्वतीचौ उगासना 
करावी. रात्रीं परीक्षण केलेला भाग स्वच्छ लिहून ठेवावा. पृदे दोन 
प्रहर ज्लोप घ्यावी. चांगल्या निद्रने आरोग्य चांगर राहत, चौथ्या प्रहरी 
प्रयत्नानं उठने. कारण ब्राह्मम्हूर्तीं मन प्रसन्न असते व निरनिराषटे विषय 
दृष्टीपुदढे येतात." राजशेखराच्या वरीर वर्णनांत कांही हिकाणी अति- 
कयोक्ति दिसते; तथापि विक्रमादित्यासारख्या दानशूर सावभौम नृपतीचा 
उदार आश्रय असलेल्या काकिदासाची रहण वरील प्रकारची असणे 
अगदीच असंभवनीय वाटत नाही. 

काकिदासवें आयुमनि क्ती होते याविषयीं कोठे निश्चित माहिती 
मित नाही. तथापि याही बावर्तत अनुमान करण्यास जागा आह. 
क्रालिदासाच्या सवं प्रयात “ऋतुसंहारः व भाखविकाग्निमित्र' है आरंभी व 

“रधुवंश' हा ोवटी लिहिला असावा. "रघुवंशा'च्या अठराग्या सर्गात आपल्पा 
सहात्या वर्षी गादीवर आल्या सुदरंन नामकं बाटराजाच्या सुंदर काव्यमय 
वर्णनास कालिदासाने पंधरा शलोक घाते आहेत. ^रघुबंशातील शेवटल्या 
रा्जांचा अनुक्रम विष्णुपुराणांतील वंशावलोशीं बराच जुठतो. तथापि 
त्या किवा इतरही उपलब्ध पुराणां सुदन बालवयांत गादोवर आला होता, 
असा उत्लेव अढत नाही. तेब्हा हे वणन कवीला प्रत्यक्ष दुश्यावरून 

सुच असावे. अजंठचाच्या एका लेखांत वाकाटक नृपति द्वितीय प्रवरसेनाचा 
पुत्र आठ वर्षाचा असतां गादीवर आला व त्याने उत्तम प्रकारं राज्य केले 
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भसा उल्टेख आहे.* व्या काठीं कालिदास विदर्भात असावा. याबार्य- 
जाचा काल बे. जयस्वाल्नी इ. स. ४३५-४७० हा ठरतिखा आहे. 
मालविकाग्निमित्र' इ. स. ३९५ च्या सुमारास प्रथम रंगभूमीवर आके 
असं आम्ही पुढे दाखविले आहे. त्या वेठीं कालिदास अगदी तरुण म्हणजे 
वीस पंचवीस वर्षाचा असावा. तेब्हा वर उल्टेखिलेल्या बालराजाच्या 
राज्या रोहणप्रसंगीं त्याचें वय साठ पासष्ट वर्षाचिं असावें भे वाटते. 
यानंतर थोडघयाच काठाने त्याचें देहावसान क्षे असव; कारण रघुवंशा'च। 
यापृढीर एकच सगं उपलभ आहे. संस्कृत कलितिवाडम्ांत काकिदासाच्य। 
इतकी विपुल प्र॑थरचना राजशेख राखेरीज दुसग्या कोणाही कवीची नाही. 
त्यामूर्टेवर अनुमित केले कालिदासाचे अयुर्मानि.अकंमवनीय वाटत नादी. 

त्रपो 

प्रकरण पांचवे 

काडिदासाचीं काव्ये 

क इह रघुकारे न रमते । 

सुभाषित 

ष्ट ग्र॑थनिर्मितीमुठ एखाद्या म्र॑थकाराचें नांव एकदा प्रसिद्ध स्च 
म्हणजे त्याच्या नावावर अनेक ग्रंथ खपूं लागतात. विशेषतः प्राचीनं 

काठीं स्वतःच्या प्रसिद्धीपेश्ना आपल्या प्रंधांचा प्रसार जनतेत सर्वत्र व्हावा 
अरी प्र॑थकारांची इच्छा असल्यामुषठं अगदी साधारण प्रतीचे प्रंथही उक्कृष्ट 
ग्र॑थकाराच्या माथी मारे दिसून येतात. किष्येक वेढीं एकाच नांवाचे 
अनेक प्र॑थकार निरनिराठया काठों होऊन गेकेे असतात, पण 
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4142012 (४८ ~> 4 ( 4. 9. ‰. 7.) वरील दोन राजाच्या वयांत दोन 
वर्षाचा करक अहे हँ खर, पणम्तो कारिदासाने मुदाम केला असावा, रसोत्कषीकीरेतां 
रेतिहासिक कथानकं कालिदासने असा फरक केला आहि असे आनंदवधनाने 

ट म्हटलं आहे. ( ध्वन्यालोक ए, १४८) 
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काराच्या प्रचंड ओघांत त्याचे वंयवितक भेद नष्ट होऊन ते आपल्या. 
पैकी एका विकशषेष प्रसिद्ध अद्या व्यवतीमध्यं ल्य पावतात असेही दिसून येते. 
कालिदासाच्या बाबतीतदही असेच कांही भाले असल पाहिजे. आपरेवट् 
साहेबांनी आपत्या नृहत्संस्ृतग्रंथसूची'त कालिदासाच्या नावावर तीस पस- 
तीस ग्रंथ दिले आहेत. त्यां मध्यं कान्यनाटकरांवरोबर ज्योतिष, रत्नपरीक्षा, 
देवतास्तुति वगैर विविध विष्यांवरचे श्रथ आढढतात. यापैकी बहुतेक ग्रंथ 
कालिदासाच्या नावावर दडपठेठे किवा एखाया उत्तरकाटखीन कालिदास 

नामक कवीने रचकेठे असावे. उदाहरणार्थ, नखोदय' हं काव्य च्या. कवीने 
या काव्याति यमकादि शब्दांकारांचा अतिरेक केला आहे व त्यामुठं बहूतेक 
ठिकाणीं अर्थं अगदी दूर्वाधि क्नाला आहे. "रघृवंशा'दि काव्यांत कालिदासाचें 
शब्दालंकारांकड विशेष लक्ष दिसत नाही. त्मामुर हा ग्रंथ सकृदर्शनीच 
कालिदासचा नसावा अश्ली शंका येत होती व॒ आता म्रंथाच्या 
अंतःपरीक्षणावरून तो स्थिस्तोत्तर दहाग्या शतकांत होन गेलेल्या वासुदेव 
नामक कवीने रचा असें सिद्ध जाले आहे.* अशा ग्रंथांचा आपणांस येथे 
विचार करावयाचा नाही. 

"ऋतुसंहार, “मालविकाग्निमित्र', "कुमारसंभव, "विक्रमोवंशीय, 

"मेघदूतः, "कुन्तलेदवरदीत्य', शाक्रंतख' व॒ श्धुवंा' है जठ प्रय मात्र 
कालिदासानें र्चले असावे असे आपणांस निश्चयाने म्हणतां यंते. याशिवाय 
'संतुबन्ध' किवा *रावणवहो' या प्रवरसेनाच्या नावावर प्रसिद्ध असलेल्या 
प्राकृत कान्यांतह कालिदासाचा हात भसावा असें मागं पहिल्या प्रकरणात 

सपण अनुमान केके आहे. वरील नऊ ग्रंथापेकी "कन्तलेङवरदौत्या'खेरीज 
बाकीचे ग्रंथ आज उपटव्ध आहेत. "कृन्तलेइवरदौत्य' कालिदासाचेच याब- 
हर क्षेमेन््राच्या (भौचित्यविचारचर्चेत (प०१३९) स्पष्ट विधान आहे. 
राजशेखराची “काव्यमीमांसा, शुंगारपरकाश' वगैरे ग्रंथांत त्यांतील उतारे 
भाले आहेत, त्यांवरून ते एक नाटक असावें असे दिसत. बाकीच्या संस्कृत 
रथांत "ऋतुसंहार", "कु मारसं मव”, ' मेघदूत ` व ^रघुवंश' हीं कार्व्ये व माल 
विकामिि मित्र, 'विक्रमोवंशीय' व शाकुंतल' हीं नाटके आहेत. है आठ ग्रंथ 
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वर दिल्या क्रमानेच कवीन छिहिले असावे भसं पुढे दाखविि आहे. या 
प्रकरणात कालिदासाच्या काव्याचं व पृढीख प्रकरणात त्याच्या नाटकाविं 
विवेचने करू. 

काकिदासाच्या काव्यचं समालेचन करण्यापूर्वीं तत्पूवेकान्टीन 
कवीँच्या प्रयाचे सिहावरोकन करणे आवश्यक आहे. अपल्या अत्यंत 

प्राचीन संस्कृत कन्यांचा पूर्णं लोप क्षाला असला तरी काव्यकठेचा 
उगम वैदिकं कालापर्यत नेऊन मिडवितां येतो. ऋरेदातीर उषादेवतेची 
विविध अलंकारांनी नटयेलीं सुदर वर्णने ज्यांनी रवरीं, वरुणदेवाच्या 
सूक्तांत ज्यांनी आपल्या हूदयात्ीक कारकव।काङ्व व्यक्त करून कषणा 
भाकली, ज्यांचीं दाशराज्ञ सूक्तासारखीं युद्धांचीं वर्णनं अद्यापि ऋरवेदांत 
अवशिष्ट आहेत, त्या आद्य '्षिवर्पानिा शगार, करुण व वीररसात्मक 
काव्ये करतां येत नन्हतौ भसे म्हणभे लक्य नाही. तथापि वर सांगित- 
ल्याप्रमाणे हीं सवं काम्यं आता नामरेषही राहिली नाहीत. उपलम्ध 
ग्र॑थांत मादिकाव्याचा पान 'रामायणा'सच दिला पाहिजे. (रामायणांतील 

रामाची पितृभक्ति, भरताचे भ्रातुप्रेम वर्भरे गोष्टी अत्यंत हूदयस्पर्शो 
भसून त्या काव्यांतीर पिविव प्रग कवीने कुशल हातानं रेषाटले 
आहेत. यांतील विविध कल्पना, शब्दप्रयोग व उपमादि अच्कार लृटून 
अइदघोषकालिदासादि कवीनी आपरीं काव्यं सजविरीं आहेत. उदा- 
ह॒रणार्थ, बुद्धचरित' काब्यांतील बुद्धाच्या अंतःपुरतील निद्रित स्त्रियां 
वणेन कवीखा रामायणातील हनुमानाने रकतं षाहिटेल्या तत्सदृश 
दुह्याच्या व्णेनावरून सुचले असवे. इतर महाकाव्यांप्रमाणे यांतही 
वृत्तवैवित्य सालं आहे. असो. 

पण (रामायणः किती क्षाठे तरी धार्मिक बुद्धीने रचलेले महाकाव्य. 
तेष्टा लौकिक दृष्टीने रचलेल्या प्राचीन का्व्यांचे उल्लेख कोठे सांपडतात 
कायं पाहिके पाहिजे. असे उत्लेख प्रथम पतंजलीच्या महाभाष्यं त 
व्याफरणाच्या नियमाचीं उदाहरणे म्हणून भेके आहेत. पतंजलीचा काठ 

द्िस्तपू्ं द्वितीय शतकाचा मध्य हा जाता निश्चित न्राखा अहे त्यामृढे 
त्र वे विशेष महत्व आह. ˆ वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः ” "प्रियां मयूर 
प्रतिनन् तीति , “प्रथते त्वया पतिमती पथिवी' इत्यादि 'महाभाष्यां त प्रसंग. 
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वात् आकेत्या उदाहरणांवरून पतंजरीच्या काढी विविधवुत्तांत रचकलैले 
अलंकारादिकांनी युक्त असे बरेचसें काव्यवाडमय अस्तित्वांत होतें यावि- 
र्यी संशाय राहत नाही. यानंतरच्या काटांतही काव्यनिमिति चाल् राहिली 
होती हे कोरीव लेखां वरून दिसून येते. उदाहरणार्थ, काठेवाडांतीर जुनागड 
दाहराजवठीर क्षत्रप रद्रदामन्च्या संस्कृत शिलाटेखाच्या रेखकास काब्य- 

कलेच्या सवे अंगांचा परिचय होता, असें व्या केखावरून स्पष्ट दिसते. 

पण हे रेख आलंकारिकं भाषंत व कान्यदृष्टीने लिहिले असे तरी 
गर्यांत आहेत. कालिदासाखछा अ्यांच्या प्रंथांपासून स्फ्ति मिढारी असेल 
अशा तत्पूवंकालीन कवींचीं बहुतेक काव्यं विशाल कालोदरांत गडप 
क्षालीं आहेत. तथापि सुदेवाने व्यापक एका कवीतचे-अश्वधोषाचे-ग्रंथ उप- 
कन्ध आहेत, त्यावरून तत्कालीन काव्यरचनेची कल्पना करतां येते. भदव- 
घोष हा जातीने ब्राह्मण असून मृूढचा अयोध्ये चा राहणारा. त्याच्या ग्र॑थां- 
तील उल्लेखांवरून त्याने उपनिषदं, भगवदगीता व सांख्यादि दने यांच 
चांगला अभ्यास केला होता असे दिसते. पुढे व्याने बौदधधर्माचा स्वीकार 
केला. संस्कृत वाडमयांत जशवघोषाचें नांव त्याच्या “सौद रनंद' व बुद्धचरिप' 
या काव्यांनी चिरकाल राहील. यपिको पहिल्या काव्याचे अठरा सगं आहेत 
व त्यांत गौतमनबृद्धाने नंद नामकं आपल्या सावत्र मावास बौद्धधर्माची 
दीक्षा दिरी त्या प्रसंगाचें सविस्तर वणेन आ आहे. बुद्धचरिता"चे सतरा 
सगं आहेत पण त्यांपैकी पहिले तेराच अशवघोषाचे असून बाकीचे गेल्या शत- 
कांत अमृतानंद नामक कवने रचले असा त्यांत स्पष्ट उल्लेख आहे. पहिल्या 
तेरा सर्गाति गौतमवुद्धाच्या जन्मापासून मारविजयापर्यतची कथा आली आहे. 

'सौदरनंद' कान्याच्या शेवटीं कवीन हे काव्य आपण आनंदप्राप्ती- 
करितां किहिकं नसून विषयोपभोगमग्न खोकाचें लक्ष बौद्धधर्माति उपदेलि- 
लेल्या मोक्नमार्गाकिडे कागावें म्हणून रचे आहे असे स्पष्ट म्ट्टले आहे. 
अदवघोष स्वतः मोठा प्रतिभावान् कवि होता. शिवाय त्याने रामायणादि 
पूव॑कारीन काव्यांचा चांगला अभ्वास केला होता, म्हणून त्याचीं हीं 

दोन्ही कार्व्ये सरस वटठलीं आहेत. त्याची भाषा साधी पण अव्याजमनोहर 
आहे. त्याने बुद्ध व नंद यांच्या चरित्रांतील वेचक काग्यमय प्रसंग घेऊन 
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९८ ५. काटलिदासाचीं काव्ये 

त्यांना उपमादि अलंकारानी भूषविे आहे. नेदाने भिक्षु होण्याचा निश्चय 
केल्याचं समजल्यावर सुंदरीने केठेला शोक, गौतम उद्यानांत जाताना 
'पौरस्त्रियांसी उडटेली धांदल, ज्या रत्री तो आपले घर सोडून निघाला 
त्या रात्रीं त्याने पाहिलेले स्त्रियांचें किलसवाणे स्वरूप, गौतमाला वनांत 
पोचवून छंदक एकटाच कपिलवस्त्ुला आला त्यावेष्ठीं पौरजनांस क्षालेले 
दुःख, वगैरे प्रसग कवीच्या अप्रतिम वर्णनशेलीने वाचकाच्या मनरचकषपूढे 
हुबेहेब उभे राहतात. मागें पहिल्या प्रकरणांत अवघोष व कालिदास 
यांच्या काव्या्तीठ कांही समान कल्पनांचीं स्थे दिं आहेत त्यांवरून 

काकिदिासाने अङवघोषाच्या काव्यांचा चांगलाच अभ्यास केकेखा दिसून 
येह. या अभ्यासामुष्रे रमणीय कल्पना व॒ शब्दसमूह याप्रमार्णेच अश्व- 
धोषाच्या कांही विशिष्ट ककबाही कालिदासाच्या काव्यांत आकेत्यां 
दिसतात. उदाहरणाये- 

बभुवस हि सवेगः प्रय्षस्तस्पबृद्धये। 
धातोरधिरिवाख्याते पठितो ऽश्ररचिन्तकरेः ॥ सौंदरनंद १२,९. 

यासारश्या व्याकरणविषयक उपमा, ‹यथाउ्देतं दिवि देवसंघा दिव्ये- 
विशेषेम॑ंहयाञ्च चक्रुः ।' व "कार्यस्य कृत्वा हि विवेकमादौ सुखोधिगन्तुं मनसो 
विवेकः य।सारषे काटेतोक्पणे पाह्टि असतां अपाणिनीय प्रयोग याचे 

कालिदासाच्या काव्यात् सहुजगत्या अनुकरण क्ाचेठे दुष्टीस पडते.“ पण 
कालिदास स्वतः जास्त काढ्रजीपू्थेक व निदषि रचना करणारा कठाभिज्ञ 
असत्यामृं त्याने अरवघोषाच्या ्रंधांतीक अनेक दोष टादके अहित. 
उदाहरणाय, अकार्ष्टाम्, अवधिष्ट यांसारखे श्रुतिकंट् शब्दप्रयोग, 
° नुपोपव्रिरय ' यासारख्या संधीच्या व गृह्य, "विवधयित्वा , 'परिपाल- 
यित्वा' यांसारख्या धातुसाधिर्तांच्या चूका, भद्विकान्यांतल्याप्रमें 
'अवर्धिष्ट' "अवृधत्" इत्यादि तृतीय भूतकाठच्या वंकल्पिक क्रियापद- 
रूपांच्या प्रयोगाचा अतिरेक वगेरे गोष्टी त्याने दोषाहुं म्हणून काठजी- 
पूर्वक टाठ्लेल्या दिसतात. अशवधघोषाच्या काव्यांतीर यथासंस्य, 
पादान्त यमक वगेरेसारखे विशेष रमणीय नसलेले किवा कृत्रिम 
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अश्वघोषानंतर व काटिदासापू्वीं ९९ 

दिसणारे अक्कार, कांही पठनास अवघड असयेलीं वृत्तं, हीही कवीने 
बुद्धिपुरःसर योजिली नसावी. एकंदरीत मयुकरवृत्तीने अरयधोषाच्या 
काव्यातून सुदर तेवढाच भाग घेन काकिदासान अके ग्रथ रचे असें 
म्णण्यास्ष हरकत नाही, 

अङवघोषानंतरच्या काटठत त्याच्यपेक्षा सरस काव्यं निर्माण 
करणारे कवि निर्माण कञाले असावे, पण त्याची कार्व्ये आज उपलन्घ 
नाहीत. तथापि कालिदासापूर्वीं किती निर्दोष व॒ सरस काग्यनिष्पत्ति 
होत असे याची कल्पना येण्यासाठी हरिषेणाच्या प्रयाग येथील शिलास्त- 

म्भावर कोरलेत्या प्रशस्तीत्न # एक उतारा घे. दु्तन्या प्रकरणात सांगि- 
तल्याप्रमाणे ही प्रशस्ति चम्पूकाव्याचा उत्कृष्ट नमुना आहे. तिचा प्रथ- 

माधे परद्यांत असन हितीयाधं बहुतेक गद्यांत आहे. गद्यभागांत आकंका- 
रिकांच्या नियमाप्रमाणें समासप्राचु्यं असले तरी अनुप्रास, उपमा, रटेष 
इत्यादि अलंकारांचा परिमित उपयोग व क्व्दाचिं नादमाधुरयं यांनी त्याला 
फार रमणीयत्व आलं आहे. पथ या भागापेक्षा त्याचीं पद्यं उत्कृष्ट 
असावी. शिलास्तम्भाचा पृष्ठभाग खराब ज्ञात्यामूच्ं प्रदास्तीचा प्रथमाधं 
ठिकलिकाणीं खंडित ज्ञाखा आहे; तथापि खालील एकाच ररोकावरून 

हरिषेणाच्या काव्यकठेची कल्पना करतां येरईल-- 

आर्यो हीर्युपगुद्य भावपिश्चुनैरत्कर्णिते रोमभि :। 
सभ्येषृच्छव्ितेषु त॒स्यकुखजम्खानाननो दीक्षितः । 
स्ने्टव्याकुलितेन वाष्पगु रुणा त्वेक्षिणा चक्षुषा 
यः पिच्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाद्येवसुर्वानिति॥ 

या इलोकांत आपल्या वृद्धपणीं पहिल्या चन्द्रगुप्ताने समुद्रगुप्तास 
भापला उत्तराधिकारी नेमठे त्या प्रसंगाचं हृदयंगम वर्णन आटे 
आहे. या रलोकाची स्तुति डं. बृल्हरने पुढे किहित्याप्रमाणे मृक्तकंटाने 
केटी आदहै-““ या प्रसंगाचँ यपेक्षा थोडकव्यांत व॒ अधिक हूबहुबपणाने 
चित्र काढणे शक्य नाही. यांत एकही शब्दं अधिक नाही. हा श्लोक 
वाचताना वृद्ध चंद्रगुप्ताच्या राजसभंतील दद्य अपल्या डोटचांसमोर 

* 7166 : @1410 1115८17/01701005, = 16७४ : (दशक 70500४9, प°. 1 



१०० ५, काटिदासाचीं क्यं 

उभ राहत. आपत्यालाच गादी मिढावी अशी अपेकश्ना असलेले त्याचे 
पुत्र एकीकडे बसले आहेत, तर दुसरीकडे राजा कोणा अयोग्य माणसाची 
निवड तर करणार नाहीना अञ्ी भीति वाटणारे सभासद त्याच्या 

निकालाची वाट पाहत आहेत ! अशा प्रसंगीं 'हाच योग्य पुरुष आहे" असे 

बोलून रोमांचित॒शरीराने राजाने समूद्रगुप्तास आल्िगिन दिले वं 
प्रेमामुठ अध्रपू्णं क्षारेत्या अशा तत्त्वेक्षी दुष्टीने त्याच्याकडे पाहुन 
त्याला म्हटले ˆ हया सवं पुथ्वीचें पालन कर. * हे राजाचे शब्द एेकतांच 

इतर राजकुमारांचीं मृखं म्लान क्षीं, पण सभासर्दानी समाधानाचा 

सुरकारा सोडला. हं पद्य थोडक्यांत शब्दचित्र काढणाभ्या भारतीांच्या 
कलच एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ” अशा काव्यनिमितीनंतर कालि- 

दासाच्या मेधदूता'सारलीं सर्वागसुद्र काव्ये निर्माण न्नाटीं तर स्यात 
आइचयं वाटावयास नको. 

ऋतुसहार ; 

काकिदासाच्या सर्वं काव्यात् “(संहार ` हं जरा कमी प्रतीचे 
गणले जते त्यावरून तं कालिदासकृत असेल काय असा विद्वानांस संशयं 
येत होता. पण तो अस्थानी हाता असं अनेकं प्रमाणांनी दाखवितां येतं 
या काव्यांतील दोन रलोक (६, १७ व २०) वत्लभदेवाच्या 'सुभाषि- 
तावली'त काकिदासाचे म्हणून दिले आहेत. मागं पहिल्या प्रकरणात इ. स. 
४७३ च्या मंदोसर येथील प्रशस्तीत वत्समद्रोने ्तुसंहारा'तील कांही 
हलो काचं अनुकरण केले दाखविले आहे. त्यावरूनही है काम्य इ. स. 
च्या पांचव्या शतकाइतके प्राचीन आहे यांत संशय रहात नाही. शिवाय 
कालिदासाला ऋतुवर्णनाची मोठी आवड होती असे दिसते. त्याच्या बहुतेक 
गरथांत एकाना एका त्ऋतुचं वर्णन आले अहि. "कुमारसंभवांत 
वसन्ता्चे, " विक्रमोर्वशीय ' व॒“ मेघदूत ' यांत ॒वषर्तूचे, “शाकु- 
तलत ॒भ्रीष्मचे व॒ “रधुवंशांत प्रायः सत्रंच ऋत्चेँ वणन कवीने 
केले आहे. सरस्वती देवीच्या उपासनंला आरंभ करताना निसं व्ण॑ना- 
हिवाय दूसरा उचित व सोपा विषय कोणता असणार ? यांत एखाद्या 

कथानकाचा संबंध येत नसलत्यामृढ स्फूति येर्हल तेन्हा व॒ सवडीप्रमाणे 
श्लोक रचून ते मागाहून एकत्र गुंफतां येतात. हाच विषय कवीने प्रथम 



“ऋतुसंहार, काटिद्ासाचेच काय ! १०१ 

पेण्याचं दुसरेही एक कारण संभवते. मागे दुसय्या प्रकणांत सांगितल्या- 
प्रमणं इ. स च्या दुसम्या तिसम्या शतकात कुशानसाम्राज्यामुढ हिदुस्था- 
नाच पूवं व परिवम देशांशीं व्यापार वादून संपत्तीचा ओष देशांत वाहू 
लागला. एेरवर्याब रोबर चनही आलीच. त्ामुढं मध्यमवर्गातील लोकांची 
राहणी सुधारून त्याचं लकलितकलांकडे अधिक लक्ष जाऊं लागल. त्या काठीं 
नगरांत राहणान्या विकासी व॒ कलाभिज्ञ नागरकांचं वात्स्यायनाच्या 

'कामसूत्रां'त वर्णेन आले आहे, त्यावरून त्याच रलितकलांस व वाडमयास 
कसं उत्तेजन मिठठे है दिसून येते. प्रत्येक नागरकाच्या घरीं त्याच्या 
खास दिवाणखान्यांत एका उंच टेबलावर केशरचनेला लागणार सामान, 
पूष्पमाला, ताम्बर, अत्तरे वगेरे ठेविलेटीं असत. भितीतील फठयां- 
वर वीणा, चित्रकर्माला उपयुक्त असे रंग, त्रश वगैरे सामान व त्याच्या 

जवल एखा्दे काव्यही दृष्टीस पडे. सायंकाष्टीं चांगला पोषाक करून 
नागरक ' गोष्ठी ” कवा मित्रसमाज जमे त्या ठिकाणीं जाई. तेथे 
तात्कालिक काव्यरचना, समस्यापूति, पुस्तकवाचन, प्रतिमालास्पर्षा 
(भंडा) इत्यादिकांत त्याचा वे जाई. या समाजात कलाभिनज्ञ, विदुषी 
व चतुर अशा गणिकांनाही बोलावण्यांत येई व केब्हा केग्ा त्यांच्या घरींही 
वैठकी होतः; त्या वीं काव्यनि्मिति व कला्नपुण्य यामध्ये स्पर्घां सुरू 
होई. अशा प्रसंगीं ऋतुव्णेनासारखे विषय सहजच सुचणारे असतात. 
कालिदासाने ' ऋतुसंहार ' काव्य रचले तेव्हा त्याला राजाश्रय असावा 
असे वाटत नाही; कारण राजाश्रयाचा किवा राजसभेतील दुश्याचा त्यांत 
प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष एकही उल्टेख दिसत नाही. कित्येक इलोकात त्याच 

त्याच कल्पना पुनः पुनः आल्या अहित. कांही श्लोक प्रियेस उहेशून 

लिहिरे असले तरी दुसरे कितीएक ' स्त्रिपांच्या सह्वासात तुक्षा उष्ण- 
काठ सुखांत जावो," (२,२८) यप्रमणें पूरुषास उदहेश्न रचलेले दिसतात. 
त्यावरून हँ खण्डकाग्य खण्डशः नाग रकसमाजांत रच असवे असें वाटते. 

' क्ऋतुसंहार ' काग्याचे सहा सगं असून प्रत्येकांत सोढापासून 
अटरावीसपय॑त शलोकं अदहत. त्यांत ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त, शिल्लिर 

व वसन्त या सहा क्तु क्रमाने वर्णन आले आहे. प्रत्येक ऋतच्या वर्णनांत 
त्या कऋतूचा वृक्षलतांवर व पशयुपक्ष्यांवर क्ञाठेला परिणाम व त्या ऋतूच्या 
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आगमनानं कामिजनांच्या चित्तवृत्तीत व वर्तनांत दिसून येणारा फरक व 
त्यांच्या मनांत उत्पन्न होणारे विविध विचार याच कवीन सुदर वणन 
केठे आहे. उदाहरणार्थ, ग्रीष्म "तूच खालोल उदाहरण ध्या- 

रवेमयुखेरभितापितो श्रं विदद्चमानः पथि तक्चपांसुभिः। 
अवाङ्कमुखो जिद्यगतिः श्वसन्सुह्ुः फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥ 

ऋतु० १, १२. 

या इलोकांत सूर्याच्या अत्यंत उष्ण किरणांनी वरून व तापरेल्या धुढीनें 
खालृन अंगाला चटके बसत मसल्यामृ्े विब्हल होऊन धापा टाकणारा 
वक्रगति साप जातिवैर विसरून मथूराच्या छायं जाऊन वसतो' असें कवीन 
वर्णन केले आहे. ग्रीष्म कऋतूंत चादणे फार रमणीय वाटते, पाण्यांत नेहमी 
बत राहावें अशी इछा होते, रात्रीं गच्चीवर प्रियांसमवेत मदनोहीपक 

सुरापान व वीणावादन यांत कामी लोक काठ घार्वितात, रात्रीं धवल 
हरम्यपष्ठावर सुखनिद्रा घेणाय्या स्त्रियांचीं मुखं पाहून जणूं काय लज्जेने 
चन्द्र पांढरा फटफटीत होतो, इत्यादि वणेनाने ग्रीष्म ऋतूचा कामिजर्नांवर 
होणारा परिणाम कवीने दाखविला आहे. ग्रीष्म कऋतूनंतर पावसाढा येतो. 
तेव्हा तृषाकुल चातक पक्ष्यानी याचना केल्यामुढे जलभाराने नम्र ज्लालेछे 
मेघ मनोहर ध्वनि करून जलवृष्टि करतात, त्यावेढीं प्रवासी जनाना आ- 
पल्या स्त्रियांची आठवण होऊन अत्यंत दुःख होते, इत्यादि कल्पना वर्षा 
करतुच्या वणं [त आल्या आहेत. शरदुतूचे वर्णन करताना कवि म्टणतो-- 

काशांद्ुका विकचपश्रमनोत्षवक्त्रा 
सोन्मादहंसरवनूपुरनादरम्या । 
भापक्रशारिराचेरानतगाच्रयष्िः 
प्राप्ता श्रक्नववधूरिव रूपरम्या॥ ऋतु° २,१ 

‹ काशरूपी वस्त्र नेसलेली, प्रफट्ल कमल हेच जिं मुख आहे, 
उन्मत्तहंसरूपी नूपुराच्या नादने जी रमणीय दिसते व आपक्व साठीचीं 
रोपे हीच जिची सुंदर शरीरयष्टि आहे अदी नववधूप्रमणें सुस्वरूप 
दिसणारी शरद् प्राप्त ज्ञाली आहे. ' पुढे शरद्क्रतत रात्री चंदरप्रकाश्ाने, 
नद्या हंसानी, तठीं सारसं पक्षयांनी, अरण्ये पष्पभाराने लवलेल्या 
सप्तपणं वृक्षान, व उपवने मालतीपुष्पानी पांढरी सफेत दिसतात, 
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इत्यादि वर्णन असे आहे. चौथ्या व पांचन्या सर्गाति कवीने हेमन्त व 
शिशिर व््तूचे वर्णन केले आहे. पण ते पहिल्या तीनं सर्गाइतके सुंदर 
उतरे नाही. या क्तत नजरेत भरती भसे सृष्टिसुंदरीचे पुष्पादि 
अलेकार दिसत नाहीत म्हणून कवीन केवढ सृष्टिवर्णनाला चार पांचच 
दलोक दिले आहैत व॒ इतर रइलोकांत युवयुवतींच्या प्रेमा्चे, खीलांचें 
व संभोगाचेच वणन केले आहे. यापेक्षा वसन्तवर्णन जास्त चांगले साधले 
आहे. वसन्तांतं वक्ष सपुष्प, जल प्द्मयूक्त, स्त्रिया मदनपरवक्ष, वायु 
सुगन्धि, संध्याकाल सुखकर व दिवस रभ्य असताते असे या ऋतवे 
वशिष्ट एकाच इलोकांते कवीन सांगितले आहे. पुद्रीरु इलोकांतील 

वसन्तवायुचे वणन पटा-- 

आकम्पयन् कुसुमिताः सहकारश्ाखा 
विस्तारयन्परणश्तस्य वचांसि दिष्चु। 
वायुर्विवाति हृदयानि हरक्नराणां 
नीहारपातविगमात् सुभग वनान्ते ॥ कतु ° ६, २२. 

“धके नाहीसे ज्ञाल्यामुढं सुखकर बाटणारा वायु पुष्पवुक्त॒ आग्रशाखा 

हख्वीत, कोकिलांचे आलाप सवं दिशांस पसरवीत व जनांचीं अंतःकरणें 

आकषेण करीत वाहत आहे. या रलोकांत कालिदासाच्या उत्तरकालीन 

काव्यांत दिसून येणार गाम्भीयं, लालित्य वगैरे गुण दिसून येतात. 

एकंद रीत “ऋतुसंहा रांत कवोचं बाहच सृष्टीवरील प्रेम व शृगाररसा- 
विषयीं आवड व्यक्त होते. या कारव्यांत त्याने स्वभावोक्तीवरच विश्लेष 

भर दिला आहे. कांही हिकाणीं उपमा, उत्प्रेक्षा व॒रूपक हे साधे 
अर्थारुकार आढलतात, पण त्यात नंतरच्या काव्यांतील अरंकारांची 
हृद्यता अनुभवास येत नाही. शिवाय अर्थान्तरन्यास या गोड अलकारा्चं 
यांत एकही उदाहरण नाही. कवीच्या शब्दरचनेत अद्यापि लालित्य कमी 
आहे. अनेक ठिकाणीं पुनरक्ति, ' तडिल्लताशक्रधन्विभूषिताः पयोधराः ' 
( २, १९) इत्यादि स्थलीं लतादि शब्दांचा अनावदयक प्रयोग, क्वचित् 
व्याकरणनियमभंग इत्यादि दोषही यांत दिसून येतात. हँ काव्य रचतांना 
'रामायणा'च्या किष्किधाकांडातील वर्षा व शरदतूंचीं वणेन कवीस 
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माहीत होतीं भसं कांही समानार्थक शब्दप्रयोग व कत्पना यावशून म्हणतां 
येते. खालील उदाहरणे पहा- 

रामायण-बेन्द्रगोपान्तराचिव्रितेन विभाति भूमिनैवशाद्वरेन । 
, गात्रायुप्ररेन शुकप्रभेण नारीव राक्षोक्षितकम्बलेन ॥ ४,२८, २४ 

अतु संहार-प्रभिन्नवेदूयं निभेस्तृणाङ्कुरैः समाचिता प्रोस्थितकन्दलीदङैः । 
®, श विभाति शुङ्केतररत्न भूषिता वराद्कगनेव क्षितिरिन्द्र गोपषैः॥ २,५ 

पावसालकौत हिरव्यागार गवतावर तांबडे इद्रगोप किडे दिसं 
खछागतात त्याचं वर्णन करतांना रामायणांत त्यांना रकाखेच्या खडीची व 
“वद्तुसंहा रां त रक्तवणं रत्नांची उपमा दिली आहू. काल्दासाची उपमा 
सरस आहे; तथापि नव्या हरग्रीका भूमीच्या पोपटी रंगाच्या वस्त्राची 
जी मनोहर उपमा रामायणांत कवीने योजिखी आहे तिचा मागमूसही 
कालिदासाच्या इलोकात नाही. रामायर्णातील इतर इलोकातही नव्या नव्या 
कल्पना, उ््रक्षादि अलंकार योजिले दिसतात, त्यामृ्े त्या दीन ऋनृचें 
बर्णन फारच रमणीय न्नालं आहे. “ऋतुसंहारां'तील वर्णन त्यापुढे बरेच 
फिके पडते. तथापि या काव्यावरून कवीच्या मामिक सुष्टिनिरीक्षणाची, 
उज्ज्वल नंसगिक प्रतिभेवी व विकासक्षम कलाननपुण्याची कल्पना येते 
यांत संय नाही; व यामृढं यः काव्यानेही त्या काठीं त्याची जनतेत 
प्रसिद्धि क्षालो असावी. यानंतर लौकरच द्वितीय चन्द्रगुप्ताने वाकाट- 
कांच्या साहाय्याने क्षत्रपांचा पराभव कषून त्यांचे माढठ्वा व काठेवाड 

हे प्रांत आपल्या राज्यास जोडले व उन्जनी ही आपली राजधानी केली. 
वाकाटकांशीं जमरेला स्नेहसंबंघ दुढतर कंरण्याकरितां त्याने बापली 
मृखगी प्रभावतिगुप्ता श्ट्रसेन वाकाटकास दिखी. त्या विवाहोत्सवप्रसंगीं 
क(लिदासाचे 'मालविकाग्निमित्र' रंगभूमीवर आले असावे. या नाटकाचा 
पुढील प्रकरणात विचार करू. या नाटकाने काकिदासाचा चंद्रगुप्ताशीं 
जो संबंध जडला तो पुढे दुढतर होत गेला असावा. पुढे खौकरच धरुव- 
देवीपासून त्याला कुमारगुप्तं हा पुत्र प्षाला. त्या प्रसंगीं कालिदासानें 
भापले "कुमारसंभव रचण्यास सुरवात केटी असावी. त्या कान्याचं 
आता समारोचन करू. 
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कुमारसभवं 

सध्या उपरुन्ध असरल्या "कुमारसंभवा"च्या प्रतीत सतेरा सगं आढ- 
ढतात्त, पण पूर्वी याचे बावीस सगं असावेत असे काही खोकांचे म्हणणे आहे. 
याच्या उलट हं काव्य कवीने अ्धेवट टाकरे असून त्याचे मटचे आछ्च 
सगं असावेत असंही पुष्कठ विद्रानां चं मत आहे. त्याचा पुढे विचार करू. 

तारकासुराने ब्रद्यादेवाच्या वरान प्रबढ होऊन देवांस त्रास दित्यामर्टे 
त्यांनी ब्रह्मदेवाच्या सूचनेवरून रिव वे पावती यांचा विवाह घडवून 
आणला व त्या संबंधापामून उत्पन्न ज्ञाटेल्या कातिकेयाला सेनापति करून 
त्याच्याकडन तारकासुराचां वध करविला असे कथानक या काव्यात् वणिकते 
आदे. काव्याच्या आरभीं कवीनं हिमालयाचें फार सुंदर वणेन केले आहे. 
पुढे त्याला मेनकेपासून स्ाटेखी कन्या पावेती हिच्या जन्माचें, बाल्याचें 
व यौवनां मनोहर वर्णन आहे. एकदा तिला पित्याच्या जवल बसेली 
पाहून नारदाने ही पृषे शिवाची अर्धागी होल असें भ विष्यं वर्तविले होर्ते, 
म्हणून हिमाल्याने तिला यौवन प्राप्त ज्ञाल्यावरही तिच्या विवाहाची 
खटपट केटी नाही. त्यावेठेस भगवान् शंकर हिमालयपवतावरच तपश्चर्या 
करीत बसले होते, त्यांची सेवा करण्यास त्याने तिला आज्ञा केटी. (सगं १) 
त्या सुमारासच तारकासुराच्या जाचास कंटाढ्ून इन्द्रादि देव ब्रह्यदेवासं 
शरण गेले. त्यांच्या स्तुतीनं संतुष्ट होऊन ब्रह्मदेवाने सांगितले कीमी 
स्वतःच तारकासुरास वर दित्यामृषटे त्याचा नाश करणे योग्य होणार 
नाही. करितां तुम्ही हिव व पावती यांचा विवाह जुख्वून आणा. त्यापा- 
सून होणारा पुत्र तारकासुराचा पराजय करून तुम्हाला त्याच्या जाचांतून 
मुक्त करील. (सगं २) स्वगसि परत गेत्यावर इन्द्राने मदनाला पाचारण केलं 
व ध्यानस्थ गंकराच्या मनांत पावंतीविषयक प्रेम उत्पन्न करण्याच्या काम. 
गिरीवर त्याची योजना केटी. अपला मित्र वसन्त वस्त्री रति याना घेऊन 
मदन हिमालय पर्वतावर आला. तेथे भगवान् शंकराच्या मनाते कामवासना 
उत्पन्न करण्याकरितां वसन्ताने सर्वत्र आपले साम्राज्य पसरले, शंकर 
ध्यानस्थ बसले होते त्या कतागृहाच्या द्वारावर नन्दी पहारा करीत होता 

न.भा.८...१३ 
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त्याची दृष्टि चुकवूनं मदनाने आंत प्रवेश केखा. त्यावेठीं योगासन घाटून 
भगवान् शंकर परमात्मदर्खनांत मग्न होते. थोडा वेढाने त्यांची 
समाधि उतरल्यावर त्यांच्या भन्मतीने नन्दीनें पावतोका आंत 
माणले. तिने त्यांच्या पदकमी पुष्पोपहार अर्पण करून गंगानदीत 
उत्पन्न होणान्या कमखांच्या ष्क बीजांची माला त्यांना देण्याकरितां 
पढे केली. तेती घेत असतां योग्य संधि पाहुन मदनाने मापत्या 
धनृप्यावर संमोहन नामक बाण लावला. त्थामृढं शंकराच्या चित्तवृत्तीत 
चरख्विचलट क्षाी. षण तिचे संयमन करून त्यांनी तिचे कारण हुडक- 
ण्याकरितां सभोवार दृष्टि फकलीतो त्यांना धनृप्यावर बाण लावून 
आपल्यावर नेम घेत असलेला मदन दष्टीस पडला. त्याबरोबर क्रोधने 
त्यांच्या तृतीय नेत्रांतून वन्हि बाहेर पड्न त्याने मदनाला भस्म केले. 
( सगं ३) आपल्या पतीची ती भवस्था पाहताच रतीला एकदम 
मूर्च्छा आली. पे भानावर आल्यावर तिनेशोक केला. तिच सान्त्वन 
करण्यास मदनाचा मित्र वसन्त तेथे आला, त्याला पाहून" तर तिचें 
दुःख दुणावछे व॒ ती अनेक गोष्टी ञआठ्व्न ओक्साबोक्शीं रबु 
लागी. दुःखातिशयानं ती देहत्याग करणार तोंच भाकाशवाणी ज्ञाली 
की शिव जेव्हा पार्वतीश्ी विवाह करतील त्या वेढीं मदनाला जिवंत 

करती, तोपर्यत तूं त्याच्या देहाच रक्षण कर. ( सगं ४) आपल्या 
समक्ष मदनाला भस्मसात् केले पाहुन पावंतीची अत्यंत निराशा 
घ्ञाटी व्र तिने शिवप्राप्तीकरितां अतिशय उग्र तपहचर्यां आरभिरी. 
त्यामुष्टं सतृष्ट होऊन भगवान् शंकर ब्रह्मवचंसाने तेजःपुज दिसणान्या 
जटाधारी ब्रह्मचान्याचें रूप धारण कर्न तेथे अके व॒ पार्व॑तीनं 
केकेल्या पूजेचां स्वीकार करून, तिला, सवं परिस्थिति अनकक असतांही 
यौवनावस्थेन इतके उग्र तप करण्याचें कारण विचारले. तिच्या सखी- 
कड्न, तिचे मन शंकरांवर बसले अहि व त्यांच्या प्राप्तीकरितांच ही 
तपदचयने आपले शरीर शोषवीत आहे, असें समजतांच ब्रह्यचा-थाने 
शंकरांची खूप निदा केली. त्यांच्या सर्पभूषणार्चे, रक्तबिद् गठत 
भसङेत्या गजचमंरूपी प्रावरणा, स्मज्ञानवासाचें, अकिचनत्वाचं व 
तृतीयनेत्रत्वामृठं आलेल्या कुरूपतेचें भडक वर्णन करून असत्या बराचा 
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नाद सोन दे असा तिला उपदेश केला. व्रह्मचान्यत्तं ते भापण एेकतांच 
पावेतीचा क्रोध अनावर ज्ञाला, तथपि तिने त्याचें म्हणभे खोदून 
काटून आपला त्यांच्या प्राप्तीवहलचा निश्चय पुनः प्रकट कला. त्यावर 
ब्रह्मचारी कांही बोलणार तोच ती उठन चारही लागी. तेग्हा शंकरांनी 
प्रकट होऊन तिला धांबविटे व आजपासून मी तुञ्या तपश्चर्येन 
विक्त घेतलेखा तुका दास्ष ज्ञालों आहे असें सांगितले. ( सगे५) 
नंतर शंकेरांनी अरुन्धतीसहित सप्तर्पीना ह्मालयाकड पथ्वून पार्वती. 
बहल मागणी घाती. त्यनेहौ पल्नीच्या अनुमतीने ती मान्य केली, 
( सगं ६ ) पुढे मंगल तिथीवर शिवपार्वतीचा विवाह लाटा. व्यवेत 
पावतोच्या वेषभूषेचे, तिच्या सखीनी कंटेल्या विनोदा्चे, दाकर 
ह्माल्यगृही येण्यास निघाये तेनष्हा त्याच्या परिवाराचे, त्यांच्या परप्रवे- 
शाच्या वेढीं आआाटेत्या नगरस्त्रियांय्या गडवडीवे व नंतर विवाहसंस्का- 

राच विस्तृत व रम्य वर्णन कवीने केले आहे. (सगं ७) विवादानंतर 
शंकरांनी पा्वतीसह विविध प्रकारचे उपभोग वेण्यांत शेकडो चनु 
घाल्विले. (सगं ८) तेव्ठा इंद्रादि देवांनी अग्नीस पारावत रूगाने शिव- 
पार्वतीच्या विवाहस्थलीं पाठविले. त्याला पाहुन शंकराना प्रथम राग 
भाला तरी त्याने सवं वस्तुस्थिति सांगितल्यावरते संतुष्ट ज्ञाठे व त्याच्या 
ठिकाणीं त्यांनी आपले वीर्यं टाकले. (सगं ९) तें दुःसह आात्यामुरं इना 
च्या सांगण्यावरून त्याने तें स्वर्गगेत टाकटे; तिद्ाही त्याचा ताप सहन 
होना म्हणून तितवयांत स्नानास आेत्या सहा कृत्तिकांच्या देहात 

तिने तें वादटून दिले. तेथे त्याचा गभं स्षाला; पण करत्तिकाना त्याचा भार 
सहन न ज्ञाल्याम्@ं त्यांनी वेतसवनांत त्याचा त्याग केला. (सगं १०) 
व्याच सुमारास रशंकरपावेतो विमानांतं वसून त्या मार्गाने जात होते 
त्यांनी त्याला ओढखले व स्वगृहं नटे. तेथे सहा दिवसांतच तौ मोडा 
होऊन सक्र शस्त्रशास्त्रांत प्रवीण ज्ञाला. (सगं ११) पृडे इद्रादिकांच्या 
विनंतीवरून शंकरांनौ त्याला देवसेनेचा अधिपति ऊरून स्वर्गासि 
पाठविलि. (सगं १२) स्याखा पुढे करून देवांनी तारकाभुरावर चाल 
केखी. ( सगं १३ ) त्यानेही ठढार्हची तयारी केली व अनेक अपशकुन 
षेितरीत्याना न जुमानतां कूमाराशीं भयंकर युद्ध केले. शेवटी 
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त्याच्या बाणाने विद्ध ज्ञाल्यामुठे तो युद्धांत मरण पावला. त्याबरोबर 
कुमाराच्या शिरावर स्वर्गीय पुष्पांची वृष्टि ज्ञाखी व॒ इन्द्राला पुनः 
स्वगर्चिं आधिपत्य मिला. (सगं १४-१७) 

' कमारसंभवा"च्या सतरा सगपपिकी एकंदर आट सर्गावरच अरुण- 
गिरिनाथ, मट्लिनाथ वगेरेची टीका आहे. ' कुमारसंभव ^ या काव्याच्या 
नांवावरून कुमाराच्या जन्मापर्यतचीच कथा कवीला वर्णवियाची 
होती असेही कित्येक लोक अनुमान करतात; पणते तितकेसे समूक्तिक 
भासत नाही. कारण कूमारगुप्ताच्या जन्मोत्सवप्रसंगीं हँ काव्य कवीने 
किहावयास ष्रेतले असल्यास त्याने त्यास ते नाव मुहाम दिले 
असण्याचाही संभव अहे. क्िवाय या आठ सर्गात कुमाराच्या 
जन्मापर्यतचाही कथाभाग येत नाही है वर दिलेल्या सारांशावरून 
दिसून येल. तेष्हा हें काग्य अपूणेच राहि असावें असें वाटते. सातव्या 
व आठव्या सर्गाति ज्िवपावंतीच्या संभोगाचं उत्तान वणन आहे तें सदभि- 
रुचीस सोड्न असल्यामुठं आनंदवधंनादि आलकारिकांनी कवीस दोष 
दिला आहे. (ध्वन्यालोक पृ. १४७) या व्णंनाने पार्व॑तीङा राग आल्या- 
मुं तिच्या शापाने हे काव्य अपूर्णं राहिले, अरीही एक दंतकथा अरुण- 
भिरिनाथ याने उल्लेखिली आदे, त्यावरून कालिदासकाठींही अशा तन्हचे 
आक्षेप पेते असावेत व त्यामुके कवीने ह अधवटच सोडून दि 
असावें असे वाटते. कारण कांही असले तरी नवव्या सर्गपासूनचा 
भाग कालिदासाच्यां हातचा दिसत नाही. पहिल्या भागांतीरु सर्गाच्या 

मानने याती सगं शखोकसंस्येने लहान दिसतात. साठपिक्षा ज्यति 
कमी इलोक आहेत असे सगं सबंध "रधुवंश त दोन व ककूमारसंभवाच्या 
अष्टसर्गत्मिक पहिल्या भागांतही फक्त एक इतकेच आले आहेत. याच्या 
उलट "कुमारसंभवा'च्या दुसन्या भागांतीरू नऊ सगपिकी सात या तम्हेचे 
आहेत. या सर्गची भाषाशेलीही पृवभागांतेल्याइतकी सफार्दार दिसत 
नाही. यांतीक उपमा अर्थान्तरन्यासादि अरंकार व एकंदर वणेन कालिदा- 
साच्या इतर ्रंथांतल्यासारखं मनोरम वठ्ठे नाही. 'उपाविकत्पुरेन््रेणादिष्टं 
सादरमासनम्,' (१०, ४) वगेरे ठिकाणचा यतिभंग, "परित्यजध्वम्^ 
(१२,३६) ' मद्विग्रहमधि ` (१०,१२) ' शत्रुविजेष्यमाणम् ' (१३.२१) 
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यासारले व्याकरणदुष्ट प्रयोग, "च ' “ हि" यांसारश्या पादपुरणार्थक 
अव्ययांचा सढढ उपयोग, ^ अहो अहो देवगणाः सुरेन्द्रमुख्याः बुणुध्वं वचनं 
ममेते । ' (१२, ५४) यासारख्या नीरस पवित, यावसून हा उत्तरभाग 
"कुमारसंभव" अपणं राहिलेले पाहून कोणा कमी प्रतीच्या कवीने रचला 
असावा असे वाटते. अद्वधोषाच्या शुद्धचरिता'च्याही बाबतीत असा 
प्रकार क्षारा असल्याचं आपण मागे पाहिलिच आहे. असो. 

या काव्याति महादेव, पावती व॒ मदन हयाच तीन मृख्य व्यित 
आहेत. त्याचें स्वरूप, स्वभाव व कृति यांच्या वणेनांत कवीन अप्र शक्ति- 
स्वस्व खच॑ले आहे. महादेव व पावती या दिव्य व्यक्ति. एकं त्रैखोक्याचा 

पिता तर दुसरी जगन्माता. अद्या अलौकिक विभूतीच्या विचारविकारांचें 
वणेन करताना सवं प्रकरे अनोचित्य ठाणे जरूर होते. पण केव 

अद्भुत रूपाने कवीने त्याचें वर्णन के असते तर वाचकांना त्यांत अप- 
लेपणा वाटा नसता. या दोन्ही मर्यादा संभाटण्यांत कवीने मोठे कौशल्य 

प्रकट केले आहे. महान् इद्रियनिग्रही, सदेव तपरचर्धत मग्न, चित्ताची 
किचित् चलबिचल क्लाखो असतां तिला कारणीमूत ज्ञाछेल्या मदनाला 
देहान्त शिक्षा देणारा कठोरहूदय भगवान् शंकर पावतीच्या उग्र तप- 
दचरयने व तिच्या स्थिरप्रेमाने प्रसन्न होतो, तिच्याशीं होणान्या विवाहाची 

आतुरतेने बाट पादतो, तिच्यासी विविध प्रकारे विलास करतो, आपल्या 
संध्यावंदनामूढं ती रागावली असतां तिचौ समनजूत घारतो, अपे मोटं 
मरोहर चित्र कवीने रंगविले आहे. स्वतःच्या सौदर्याचा यथार्थं अभिमान 

बाठछगणारी पण मदनदाहानंतर निराशे क्षाजेखी, शिवप्राप्तीकरितां घोर 

तपश्च्यने अपले सुकुमार शरीर शोषविणारी, गृरुजनापुढे अत्यंत नमं 

होणारी, पण दुजनाना वाक्ताडन करणारी, पतीच्या संध्यावंदनानेही 
सवतीमत्सर वाटणारी, अशी पार्वती व जगांत सर्वत्र स्थापिते ज्ञारेल्पा 
अपल्या साम्राज्यामुढं गविष्ठ होऊन प्रत्यक्ष शंक्रालाही मोह पाडीन 
अशी बढाई मारणारा, पण मनांत सांक असल्याने द्वारपाल नंदीची 
दृष्टि चुकवृूनं शंकर तपरचर्या करीत असलेल्या ठिकाणी चोरून प्रवेश 
करणारा मदन, यांची स्वभावचिरत्रही मनोवेधक उतरणीं आहत. 
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पहिल्या आठ सर्गातील सवच प्रसंग कवीने मोठ्या कूंशखतेनं 
रेखाटले आहेत. तथापि त्यांतल्या त्यांत प्रारंभीचें हिमाखयाचे व तृतीय. 
सर्गातील अकालिक्र वसन्त ऋतूतोल वनश्रीवे वणेन, वचौ्यातीर रति- 
विपि, पांचव्या सर्गातील बदटवेषधारी शंकर व पार्वती यावं संभाषण, 
हीं उक्कृष्ट साधलीं आहेत. या काव्यांत संभोग व विप्रलंम हे शुंगाराचे 
दोन्ही प्रकार व करुणरस हि भृस्यत्वानं आले आहेत. स्थराभावास्तव 
यांतील उत्कृष्ट स्थले विस्ताराने देतां येत नाहीत; तथापि पुढील उदाहर- 
णांवषून वाचकांस कांही कल्पना यदल- 

आभेखरं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां (निषेव्य । 
उद्वेजिता वष्टिभिराश्रपरते श्ङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः॥ 

कुमार १. ५. 

(ज्या हिमाल्याय्या मध्यभागाभोवतीं फिरणान्या मेषांची छाया खालच्या 
शिखरांवर सेवन कंश्नते वृष्टि करूं कागले असतां त्रासून जाऊन सिद्ध 
उच्च शिखरांवर जाउन सूरयप्रकाशांत बसतात.) या इोकांतोल वणेन 
अगदी यथातथ्य आहे असें स्िमला, ननितार वगैरे ठिकाणी जाऊन राहि- 
लेले लोक सांगतात. 

कुबेरगुक्तां दिज्ञमुष्णरहमौ गन्तु प्रवृत्ते समय विलङ्ध्य । 
दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखन उ्य्छाकनिःश्वासभिवे रसस ॥ 

कुमार ० ३,२५. 

या पद्यांत अकाली वसन्तागमामुच्े वाहणाव्या दक्षिण दिशेच्या वायुं 
जारंकारिक वणेन अले अदे. पूर्वी दिलेले वचन मोड्न आपला प्रियकर 
दुसरीकडे ज।ऊ कागला अक्षतां ज्याप्रमाणे एखादी स्त्री दुःखाने सुस्कारे 
टाकते त्याप्रमाणे अकारं सूर्यं उत्तरेकडे जाऊ लागला म्हणून दक्षिणदिज्ञा 
जणूं काय वायुरूपाने उससे टक् लागरी. 

मदनदाहानंतर रतीने केठेला विलाप वाचून ज्याच्या डोटांत 
अश्नु उभे रहात नाहीत असा सहूदथ वाचक विरछछा ! आपल्या डोर्घा- 
देखत पतीच्या देहाच मस्म ज्ञाठेठे पाहृतांच रतीला प्रथम तर मूरचछचि 
आली. काही वेढाने भानावर आल्यावर तिने धरणीवर अग टाक, 
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तिचे केञ्च अस्ताव्यस्त क्ले व तिच्या आक्रोशाने सभोंवताख्वं वनही 
जणूं समदुःख क्ले. मदनाचे निरनिराठे गृण व॒विलास भआठवून ती 
शोकं करूं लागली, त्याचें वर्णेन अत्यंत हूदयद्रावक स्ञाले आहे. उदाहर- 
णार्थं खालील इलोक पहा- 

हदये वससीति मस्प्रियं यदवो चस्तदवैमि कैतवम् । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमश्नता रतिः ॥ कु. ४, ९. 

"त् माया हृदयात वसत आहेस' असें मला बरं वाटण्यासाढी त्ं म्हणत 
होतास, पण ते मिथ्या होतें है मला आता कटून अषि; नाही तरत् अनंग 

(देह रहित) ापल्यावर ही रति जरीच्या तशी कशी राहिलो असतो? या 
दलोकांत शब्द अगदी साधे योजिले आहेत तरी त्यांत रतीचा शोक उत्तम 
रीतीने व्यक्त क्षाला आहे. 

पांचग्या सर्गातील ब्रह्मचान्याचें छद्मी भाषण व त्यावर पावती 
सडतोड उत्तर हीं दोन्ही उत्कृष्ट साधली भारत. शंकराचं अकिचनत्व, 
स्मशानवास, इत्यादि दोष त्रह्मचाग्याने दाखविले, तेब्हा पार्वती त्यास 
काय उत्तर देते पहा- 

अकिचनः सन् प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः । 
स भोमरूपः जिव इव्युदीयते न सन्ति याथाथ्यविदः पिनाकिनः॥ 

कुमार ० ५, ७५७. 

(शंकर स्वतः दरिद्री असले तरी दुसन्याला संपत्तिमान् करतात; तरखोक्याचे 
स्वामी असूनही इमशानांत रहातात, त्याचं सूप भयंकर असले तरी त्यांना 
लोक शिव म्हणतात, तेव्हा त्यं यथाथ ज्ञान कोणालाही ज्षाठे नाही 

हव खरे.) शंकराची कुठकथा कोणाला माहीते नाही या आक्षेपास उदृशून 
ती पढे म्हणते- 

विवक्चता दोषमपि च्युतात्मना स्वयैकमीश्च प्रति साधु भाषितभ्। 
यमामनन्त्यास्ममुवोऽपि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति ॥ 

कुमार० ५, ८१. 

(स्वतः नतद्रष्ट असरास तरी खंक्ररांचा दोष म्हणून सांगताना तूं त्यांचा 
एक गणच सांगितला अहस. ज्याच्यापासून प्रत्यक सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न 
ज्ञाला असें खोक म्हणतात त्यांचा जन्म केन्ाक्षालाह कोण सांगूं शके ? ) 
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आपल्या अनुभवा ज्यांत सारसवेस्व साठविले आहे अीं वचने 
अथन्तिरन्यासरूपाने देण्याची काकिदास्ताची पद्धति या काव्याच्या पहिल्या 

आठ सर्गति उत्कृष्टपणे दृष्टीस पडते. उदाहरणार्थं ख।लील उक्ति पहा- 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवांकः । ( १,३ ) 

स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्रारमिवोपजायते । (४,२६) ; न रत्नमन्वि 
ष्यति मृग्यते हि तत् । (५,४५) ; मनोरथानामगतिनं विद्यते। (५,६४) ; 

इत्यादि. यापैकी कित्येक वचने लोकांच्या जिब्हाग्री असून योग्य प्रसंगीं 
त्यांचा म्हणीस।रखा उपयोग केला जातो, हँ सर्वास माहीत आहेच. 

कालिदसाने आपल्या काव्याची कथा कोट्न घेतली याबहक विद्रा 
नांत मतभेद आहे. शिव व स्कंद पुराणांत कात्तिकेयाची कथा दिखी आहे 
तिच्या वणनांत व कुमारसंभवां'तील वर्ण॑नांत कल्पना व उवित यांच साम्य 
रिकठिकाणी आढठते. उदाहरणार्थं खालील स्थले पहा- 

१. क्िवपुराण-द्रयोरपि भवान् भ्रष्टः सर्वगः सर्वशक्तिमान् । 

व्रं च निष्फङं स्याद्वै ष्ठं तु नेव कदाचन ॥ 

कुमारसंभव-वच्रं तपोवीयमहस्सु कुण्ठं वं सव॑तोगामि च साधकं च। 
२, १२. 

२. शशिवपुराण-अन्प्रषां गणना नास्ति पातयामि हरं यदि । 
कुमारसमव-कुय! हरस्यापि पिनाकपाणेचेर्यच्युति के मम धन्विनोऽन्ये॥ 

३, १०. 

यासारख्या स्थलींच्या विलक्षण साम्यावरून काछिदासाने शेव व स्कंद 
पुराणांत्न आपली कथा पेतखी भसे कित्येकं लोक म्हणतात, पण तें 
बरोबर वाटत नाही. सध्याचीं अठरा पुराणे व्यासक्त भाहैत अशी 
लोकांची समजूत असी तरी त्यांचा बहूतेक भाग अलीकडचा आहे. 
तेव्हा तीं कालिदासापुडे होतीं असे मानण्यास पुरेसा पुरावा नाही, 
उलट "कुमारसंमवां'तील प्रसंगांच्या जुढवाजुठ्वीत जे कौशल्य दुष्टीस 
पडते ते कालिदासाचेच मसावे असे त्याच्या इतर प्र॑थांच्या पुराव्यावरून 
म्हणतां येते. विवाहानंतर अंग देशात श्रीहांकर तपचर्या करीत असतां 

मदनाने त्यांच्यावर शस्त्र उगारले म्हणून त्यांनी व्याला अनंग केले अशी 
कथा वात्मीकिरामायणति (बाख० स० २३) आरी आहे, ती कालिदासाला 
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माहीत भसावी.# पण कठेच्या दृष्टीने तिच्यांतं बद करणें कवीखा जरूर 
वाटले, म्हणून त्याने मदनाला भस्म केले तो प्रसंग पार्वतीच्या विवाहा- 
पूर्वी हिमाख्यावर घडला असें वणले आहे. शिवाय केवठ बाहयरूपावरं 
अवखेबून असणारे प्रम टिकाऊ नसते, जे भनेक आपत्तीत व हालअपेष्टांत 
अविचल राहृते तेच खरे प्रेम हे आपले मत त्याने या प्रसंगाने दाखविकलि 
भह. या मताचाच विकास पुटे “शाकुन्तलां' त ज्ञाकेला दृष्टीस पडतो. 
तेव्हा कुमारसंभवा'च्या पहिल्या आठ सर्गातील प्रसंगांची रचना व वर्णन 
हीं कालिदासाचीं स्वतःचीं असून त्यांचे अनुकरण शिव, स्कंद व इतरही 
अनेक पुराणांत क्ञालेले दिसते. यानंतरच्या सर्गातील वर्णन मात्र कोणा 
नंतरच्या कवीने स्कंद पुराणांतून पेते असवे असें जं डां. विटनिद्क्ष 
यानी म्हटले आहे{ तं सर्व॑मान्य होण्यासारखे आहे. 

मेषवूत 
हे खण्डकाग्य कवीने राजकारणास्तव विदर्मात कांही काल वास 

केला त्यावेठीं लिहिले असावे असे आपण मागें पहिल्या प्रकरणात ठर वि 

आहै (पृष्ठ ३९-४०). यत पुढीक कथाभाग माला भाहे- 
अलका नगरीतीकल एका यक्षाने आपल्या कामात कांही प्रमाद 

केत्यामुष्धे कुबेराने एक वर्षभर तुज्ञे साम्यं नष्ट होईल असा त्याला शाप 
दिला. तेब्हा त्याला अलकानगरी सोडावी लागी व सीतादेवीने स्नान 
केलयामुटं जेथील उदक पवित्र क्षाठे आहे अशा रामगिरीवरीर आश्रमात 
तो एकटाच येऊन राहिला. तेथे आठ महिने स्ाल्यावर अषाढ महिन्याच्या 

आरंभीं वर्षा्रुतु आला, त्यावेरीं मेषदर्शनाने त्याला प्रियाविरह दुःसह 
क्ञाला. आपल्या प्रियपत्नीचीही भशीच अवस्था ज्ञाली असे असे जाणून 
त्याने त्या मेघालाच आपला दृत म्हणून पाटविण्याचें ठरविले. वास्तविक 
धूम, अग्नि, जल, वायु वगैरंच्या समवायाने उत्पन्न क्षालेा अचेतन मेष 
यक्षाचा संदेश कसा नेणार ? पण मदनातं यक्षाखा इतका विवेक कोठला । 

# या प्रकारचा उक्टेख रपु. ११,१२ मध्यं आला आहे पण तो प्रक्षिप्त असावा, 
कां प्राचीन रीकाकारांनीद्दी तो शोक गारला आष. 

† 0८57700८ वौ 04 व5004४ {11694 ए००१ 111, 58. 
नैगभा.८. ® १४ 
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त्याने त्या पक॑तावर नुकतीच उमल्लेलीं कुशजयुष्पे त्याला अर्भण करून 
व त्याची स्तुति करून नंतर अरकेचा मागं सांगण्यासं सुरवात केली. 
मालक्षेत्र, आम््रकूट पवेत, विन्ध्य पवतायच्या पायथ्याशीं खडकांनी विभा- 
गचेखी नर्मदा नदी इत्यादिकाचे वर्णन करून यक्षाने मेघास दशाण देश्षा- 
च्या राजधानीचा-विदिरोचा-मागे सांगितला आहे. 

नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रानतिहेतो- 
स्त्वत्सपकात्पुरखुकितमिव प्रोढपुष्यैः कदम्बैः । 
यः पण्यद्लीरतिपरिमखोद्धारिभिनागराणा- 
सुहामानि प्रथयति शिरवेदमभियौवनानि ॥ मे० २५. 

ह्य ठिकाणीं नीचंशिरि नामक लहान टेकडीवर विश्रांतीकरितां तूं बसें. 
प्रफुल्ल ज्ञाटेल्या कदम्वपुष्पांनी युक्त अशी ती टेकडी जणं काय तुया संयो- 
गामूद्धं रोभांचित क्षलेली दिसेक. व्या ठिकाणच्या गृहात वेश्यांनी उपयोग 
केटेतल्या सुगंधि द्रव्यांच्या परिमलावरून तेथील "नागर" लोकि उहाम यौवन 
उत्कृष्ट रीतीने व्यक्त होत आहे. नंतर उज्जयिनी नगरी वाटेवर पडत 
नब्हती तरी तेथे जाण्याचा यक्नाने मेषाला आग्रह् केला आहे. उज्जयिनीचें 
वर्णन कवीन फार विस्तृत व मनोहर केले आहे. उदाहरणाथं महाकाल! 
क्षिवाच्या देवालयांतील आरतीच्या वेच वेइ्यानृत्याचें वर्णन पहा- 

पादन्यासक्णितरशनास्तत्र छीखावधूतै 
रस्नच्छायाखवचितवकिभिश्वामररेः छान्तहस्ताः। 
वेदयास्त्वन्तो नखपदसुखान् पाप्य वषंम्रविन्दू- 
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् ॥ मेष० २७. 

“नुत्य केरितांना पादनिक्षेपाने ज्यांचे कमरपदटरं मधुर आवाज करीत आहेत, 
रत्नकांतियुक्त मुठी असचेल्या व लीलेने ढाद्ररेल्या चामरांनी ज्यांचे हात दमे 
आहेत अक्ल वेष्या वर्षारंभींचे नखक्षतांना भानं ददायक होणारे जल बिद् तुज- 
पासून प्राप्ते याल्यावर तुकष्याकड भृगमाचप्रमाणे दीं असे कटाक्ष फकतील.' 
नंतर मार्गत कगणारी गंभी रानदी, देवगिरि नामक पर्वतावरीठ कार्तिकेया- 
चे देवालय, चर्मण्वती (चंबद्ा) नदी, दशपृर (हव्लीचें मंदोसर) , ब्रह्या्रतं 
देश, कुरक्षेत्र, सरस्वती व गंगायानद्या व शेवटीं हिमाक्य वं त्यावर 
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वसटेली अलका यच थोडक्यांत पण मनोरम वर्णेन करून कवीन आपत्या 
कान्याचा पूर्वाधिं समाप्त केला आहे. या भागात रामगिरीपासून अकरै 
पर्यतच्या मार्मावर लागणारे पर्व॑त, नद्या, देश्च, नगर, ग्राम, वने व 

उपवने यावं रमणीय वर्णन आत्यामृटे हा भाग अत्यंत वित्ताकर्षक जाला 
आहे. यांत सिकलठिकाणीं कवीच्या कल्पनेचा रम्य विखात् दृष्टीस पडतो. 
पण हीं स्थे सर्वाच्या परिचयाचीं असत्वामुदे कवीका यत अपत्य] 
कल्पनाशक्तीला स्व॑र सोडतां येईना. म्हणून उत्तरार्घात अलकानगरीच्या 
व यक्षगृहाच्या वणनात त्याने आपल्या प्रतिभेने नूतन सृष्टि निर्माण केने 
कत्पनाराव्तीला यथेच्छ विहार करण्यास मोवठीकं दिखी आहे. उत्तरा- 

धव्या आरंभीं यक्ाने अर्केचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केके यहे. “वा मेषा , 
अलका नगरीतीले गगनचवित प्रासाद चिच्रादिकानी सुशोभित, मृदंगध्वनीने 
युक्त व रत्नखचित आहेत. तेये रादृणान्या यक्षाना सदेव तारुष्याचा 
उपभोग घेतां येतो. तेथील वृक्ष व कमलिनी नेहमी सपुप्प, मयूर आनदित 
व रात्री चंद्रप्रकारायुक्त असतात. तेथील टूर्म्याच्य स्फटिकयुवत पृष्ठभागावर 
बसून तुस्याप्रमणिच गम्भीर अशा मृदडगाच बोल एकत यक्ष स्वस्त्रियां- 

समवेत मद्यपान करीत असतात. त्या ठिकाणी चित्रेकिचित्र रंगांचीं 
वस्त्रं, मद्य, अलंकारा्थं पल्लव व पुष्पे, पा्यांना लावप्याचा लाक्षाराग, 
इत्यादि स्त्रियाना कागणारी सवंप्रकारची वेपभृपा एर्केटा कत्पवृक्ष पुरर्यःत 
असतो. तेथे श्रीकशंकरांचा साक्षात् वास असल्याने मदन आपत्या धनृघ्या- 
चा उपयोग करीत नाही; पण त्याचें कायं चतुर स्त्रियांच्या अमोघ कटा- 
क्षानीच होऊन जाते. अश्ला प्रकारच्या अलकेत कृवेराच्या गृह॒च्या उत्तरेस 
माक्ष घर आहे, ते तुला दंद्रधनुष्याप्रमाणे रमणीय अल्ला तोरणामृढठं दुरू- 
नही सहज दिसेल. त्याच्या उद्यानांत माश्या पत्नीने वाढविलेला व सहज 
हाताला येतील अरा पृष्पांच्या भाराने लवलेला असा एक लहान मंदार- 
वृक्ष आहे. जवढ्च पाचूच्या पायव्या असटेलो व॒सुव्णकमखानी युक्त 
अशी एके विहीर आहे. तिच्या काटीं सुंदर इद्रनीखरत्नखचित शिखर 
असलेला व सुवणेकदलोंनी वेष्टिलेला असा क्रीडापर्वंत आहे. त्या सिकाणी 
माधवीमण्डपाच्या जवठ रक्तायोक व बकुल ह वृक्षही तुला दिसतील. 

त्यांच्या मध्यभागीं रत्नखचित अशा सुवर्णयष्टीवर स्फटिकाचा एक 
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फलक आहे, त्यावर सायंकाठीं माज्ञी प्रिया कंकणनादानें मधुर ज्लाटेल्या 
करतलरवाने मोराखा नाचवीतत असते. या सवं खुणा ध्यानात ठेवून 
तूं माक्ष घर हुडक्न काढ. मागे सांगितलेल्या क्रीडापव॑तावर बसून त्ं 
आपी विद्युदृदष्टि माश््या गृहात फकल्यास पुढील दुय |तुद्या 
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दृष्टीस पडल-- 

आखोके ते निपतति पुरा खा बरिष्याकुखा वा 
मस्सादइयं विरहतनु वा भावगम्थं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 

(रि श, कचिद्धतः स्मरसि रसिके स्वं हि तस्य प्रियेति ॥ मेघ० ९० 

^“ माज्ञी प्रियपत्नी देवांच्या पूजेत निमग्न ज्ञकेटी, विरहाने कृश असें 
माज्ञं मनोगम्य चित्र काढीत असलेली, किवा "ज्याचें तुश्यावर अत्यंत 
प्रम होतें त्या आपल्या धन्याची तुला आवठ्वण येतेका ग?" असें 
मधुर कंठाच्या सारिकेला विचारीत असलेली (तुञ्या दृष्टीस पडेल.“ 
कदाचित् मास्याविषयरीं एखादं गाणे रचून तें वीणा वाजवृून म्हणण्याचा 

ती प्रयत्न करीत असेल, परतु पुनः पुनः स्वतः रचलेरे आलाप तिला 
आठवत नसतील; किवा विरहाचे किती दिवस राहिले, तें भूमीवर 
पुष्पे खावून ती मोजोत असेल. विरहाने अत्यंत कृश स्ञालेटी, अभ्यंग- 
स्नान न केल्यामृदं जिचे केश अत्यंत रक्ष होऊन कपोखावर पडले 
आहेत, सवं अलंकार वज्यं करून अत्यंत दुःखाने जिने बिदछान्यावर 
अंग टाकले आहे अशा मास्या प्रियेला पाहुन तुलाही नृतनजलसूपी 

अश्नु गाठावेसे वाटतील. त्या वेढीं तिला निद्रा सगल असल्यास तं 
प्रहुरभर गर्जना न करतां ती जागृत होण्याची वाट पहा. कारण महा- 

प्रयासाने प्राप्त क्षालेल्या स्वप्नांत ती माक्ष गाढ आिगनभुख अनुभवीत 
असे, त्यामध्यं तुश्ष्या गजनेने व्यत्यय येऊ नये. ती तुञ्पा जखबिदनी 
शीतल ज्ञठेत्पा वायूनं जागृत क्षाल्यावर तिला माक्ष कुशल सांगन 
पुढील संदेश निवेदन कर- 

इयामास्वेग चकितषहरिणीप्रक्षणे हशिपतं 
वक्त्रष्छायां राशिनि शिखिनां वहंभारेषु केशान् । 
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उद्पश्यामि ्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् 
हन्तैकस्थं चिदपि न ते चण्ड सादद्यम स्ति ॥ मेष० १०९. 

प्रियंगृलतेत तुज्ञं अंग, भयत्रस्त हरिणीच्या दृष्टक्षेपांत तुक्षे कटाक्ष, चन्द्रा 
च्या हिकाणीं तुक्षी अंगकांति, मयूराच्या पिसा्यांत तुज्ञा के्चकखाप.नदीच्या 
लहान लहान लहरीत तृक्ष भ्रुनिलास असावेत असे मला प्रथम वाटते, पण 
है कोपिष्ठ स्त्रिये ! यापिकी एकाही ठिकाणीं मला तुज्ँ साद्श्य दिसत नाही." 

त्वामािख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः दिरायः 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम् । 
असनस्तावन्मुहुरुपचितेरष्टरालप्यते मे 
क्ररस्तस्मिश्नपि न सहते संगम नो कृतान्तः ॥ मेष० ११०. 

श्रेमातिशयामुढं मजवर रागावकेत्या तुदं चित्र रिलेवर गेरूने कादून मी 
तुक््यापुदे नमस्कार घालतों आँ असें दाखविण्याचा प्रयत्न करतो, पण 
तितक्यात शोकभराने माज्ञी दुष्टि अधरुपूर्णं होते. क्रूर कृतान्ताला अशा 
रीतीनेही होणारा आपला संगम सहन होत नाही.“ स्वप्नांत तुक्षं दशन 
ञ्नाल्यावर आलिगनसुखाथं मी आपके बाहू पसरतो, तें पाहुन वनदेव- 

तांच्या नेत्रातून तरक्रिसलयांवरर मोत्यांसारखे स्थूल अश्रुत्रिदु पडतात. 
विवेकाने मी आपके विरहदुःख सहन करतो त्याप्रमाणेच तृही 
करावे; कारण-- 

कस्यैकान्तं सुखसुषगतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगच्छल्युपरि च दद्या चक्रनेमिक्रमेण । मेष० ११४. 

° कोणाला सदैव सुख किवा दुःख प्राप्त ज्ञाले आह ? चाकाच्या धावे- 

प्रमाणें मनृष्यमात्राची अवस्थाही उच्च नीच होत असते. ` भगवान् विष्ण 
आपल्या सपंश्षयनावरून उटल्याबरोवर मास्या शापाचा शेवट होणार 
आहे. तेब्हां आणखी चार महिने तं आपले दुःख सहने कर. नंतर आपण 
दारदृततीरु उत्कृष्ट चां दण्यांत विविध प्रकारचे उपभोग घेऊ. मास्या 
प्रा्थनेस मान देऊन किवा माह्यावरच्या प्रेमामुढठढं अथवा अनुकपेमृठे 
हे माक्ष काप केल्यावर, मेघा ! वर्षाक्राकरामुढ ज्याचें सींदयं वुरद्धिगत ज्ञाले 

आहे असा तु षष्टदेशाप्रत गमन कर. मजप्रमार्णे तुला यपु क्षणभरही 

तुक्षी प्रिया विद्युल्छता हिचा वियोग न होवो । 
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एकशेवीस इ्लोकाव्या या खण्डकाव्यांत कवीने आपले शर्वित- 
सर्वस्व वेचले आहे. यामध्ये त्याची सौँदयन्विषिणौ दृष्टि व कलाभि्ता 
स्पष्टपणे दिसून येते. एखादा कुशल चित्रकार आपल्या ककमाच्या चार 
सहा फटकाग्यांनी एखादी रम्य आकृति निर्माण करतो, त्याप्रमाणे कालि- 

दासाने यांतीरख प्रत्येक श्खोकांत मोजक्या शब्दानी एक एक मनोहर चित्र 

काढले आहे. यांतील शब्दरचना पल् पाडलेत्या हिव्याप्रमाणे निदि वे 
उज्ज्वर सालो आहे, यांतील अर्थरूपी रत्नांना उपमा, उत्प्रेक्षा, अधन्तर- 
न्यास इत्यादि सुंदर अङकाराचिं कोंदण छाभल्यामुढे तीं अधिकेच खुटून 
दिसतात. कालिदासाने एवढेच काव्य रचले असते तरी त्याची ज्गांतीख 
अत्यत्कृष्ट कवींमध्ये गणना ज्ञाली असती इतके हें काव्य सरस उतरले 
आहे. वर दिकेल्या सारांशांत उद्धृत केलेल्या रलोकां वरून वरर विधानाची 
प्रतीति वाचकांस पाहतां पेर्ईदल. तथापि आणखीही कांही उदाहरणे 
देतां येतील. 

चमेण्वती ( चंबदठा ) नदीचें वणन करताना यक्ष मेघास्त म्हणतो- 

स्वय्यादातुं जलमवनते शाङ्धिणो व्णैचैरे 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दृरभावास्मवाहम् । 
्रक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्य दष्टी- 
रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनौकम् ॥ मेष० ४८. 

^त्या नदीचा प्रवाह मोठा आहे तरी आकाशांतून पाहणान्ा ोकांस तो 

अरंदच दिसतो; त्यामूे कृष्णाच्या वर्णाची चोरी करणारा (म्हणजे तत्स- 
दृशकृष्णवणं असा) तूं त्या नदीं जल प्राशन करण्याकरितां वाकला असतां 
गगनचारी लोकाच दृष्टि तुजकडे आकपित होञन आपण भूमीचा मध्ये 
हृद्रनीक मणि घातलेला मोत्यांचा एकसरच जणूं कांही पाहतौं आहो असें 
त्यांस वाटेल. यति नदीच्या शुभ्र जलभ्रवाहावर मेघ वाकला असतां 
त्यावर केलेली इन्द्रनीरमध्यमणियुक्त मृक्ताहारची उनप्रक्षा किती 
हूदयंगम आहे बरे । 

हिमालयावर वस्लेल्या अलकेचें वर्णन पहा- 

तस्योस्सगे प्रणयिन हव सस्तगंगादुकूलां 
नत्वं टष्टरवान पुनरख्कां ज्ञाखसे कामचारिम्। 
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या वः कारे वहति सिरो द्रारमुष्चेर्विमाना 
सुक्ाजार्ग्रथितमलकं कामिनावाञ्चन्रन्दम् ॥ मेष० ६५. 

“ कामचारीमेधा ! जिच्या अंगावरचें शुभ्र वस्त्र बाजरा सरकले भहे अश्ली 
एखादी स्त्री आपल्या प्रियकराच्या मांडीवर बसावी, त्याप्रमाणे हिमाक- 

याच्या उत्संगावर वसरुली व॒जिच्या बाजुने गंगानदी वाहत आहे भशी 
अलकानगरी दृष्टीस पडतांच तिला तूं गोढखल्याशिवाय राहणार 
नाहीस. वषकिारीं उच्च हूरम्यावर जल वषेणाया मेष समूहाच्या योगाने ती 
मोत्याची जाढठी केशकलापांत घातकेल्या मृग्ध स्त्रीसारखी दिसत असते. " 
या श्लोका शेप व उपमा यांचा सुंदर संयोग ज्ञाला आहे. 

“कुमारसंभव "प्रमाणे या काव्यांतही कवीने ठिकठिकाणीं उचित 
अ्थन्तिरन्यासांचा उपयोग केला महे. ‹ कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा- 
दचेतनाचेतनेषू * [्मविष्हक क्षाटेके लोकं सचेतन व भचेतन वत्स्मधील 
भेद जाणण्यास असमर्थं असतात ; “रिक्तः सर्वो भवति हि र्षु पूर्णता 
गौरवाय" [रिक्त (जलादिरहित, पक्षीं दरिद्री) असलेल्या सर्वाना हल्के. 
पणा प्राप्त होतो, पू्णतेपासून (पक्षी श्रीमंतीम्ढं) गौरव (जडपणा, पक्षीं 
मान) मिदढती]; स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु" [हावभाव हैव 
स्त्रियांच्या प्रियजनविषयक प्रेमाचे प्रथमोद्गार होत]; प्रायः सर्वो भवति 

करुणावृत्तिरा्रन्तिरात्मा' [ज्यांचे अन्तःकरण (पक्षीं अन्तर्भाग) आप्र माहे 
असे प्रायः सवं कनवाढू असतात |--इत्यादि सामान्य वचनांनी कबीच्या 
वर्णनाला ठिकठिकाणीं उत्तम रंग आला आहे. 

या काव्यांत सर्वत्र विप्रलम्भ दुगाराचं साम्राज्य दुष्टीस पडते. 
विशेषतः उत्तर भागांत यक्ष आपल्या पत्नीची व आपली विरहावस्था वणंन 

करतो ते दलोक अत्यंत कारुण्योत्पादक उतरले भाहैत. यक्षपत्नीच्या वणनांतं 
कालिदासाने भदश गृहिणीचें सुंदर चित्र काढले आहे. काकिदासाच्या इतर 
नायिकांप्रमाणे ती अत्यंत सुंदर तर आहेच; शिवाय ती विविधकरानिपुण, 
सहूदय व प्रेमठ अशी पतिव्रता आह. अशा स्त्रीच्या विरहावस्थेचें 
चित्र कवीने मोखा कौशल्याने व हक्या हाताने काढले आहे. 

या कार्व्यात सर्वत्र कवीने मन्दाक्रान्ता वृत्ताचा उपयोग. केला आहे. 
“कुमारसंभवां त काकिदासाने अनुष्टुभ्, उपेन्द्रवज्रा, वियोगिनी, रथोद्धता 
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यांस।रल्या आटोपशीर व रचण्यास सुलभ अशा वृत्तांची योजना केली होती. 
या वृत्तांपेक्षा मन्दाक्रान्ता है मोरे व रचण्यास अवघड आहे; पण यांत एखादी 
कल्पना पूणेत्वाने मां इण्यास पुरेसा अवकाश्च सांपडतो व त्याच्या नांवा- 
प्रमाणेच त्याची गतीही मंद असत्यने विप्रलभदुगाराय्या वर्णनास योग्य 
अपे ते आह. कालिदासापूर्यीच्या कवींनी याचा फारसा उपयोग केलेला 
दिसत नाही. नाही म्हणावयास हरिषेणाच्या प्रयागच्या प्रशस्तीच्या 

एका त्रुटित इलोकांत ते योजिले दिसते. तन्हा हँ वृत्त लोकप्रिय करण्यां 
श्रेय काठिदासासच दिके पाहिजे. कालिदासाने 'माङविकाग्निमित्रांत 
त्याचा प्रथम उपयोग केटेका दिसतो. परंतु त्या नाटकांत “मेघदूतां'तल्या- 
प्रमि ते सफाईदारपणाने योजिलेले दिसत नाही. 'मेषद्त' काम्यात् मात्र 
आरंभापासून अखेरपर्थत कालिदासाने त्याचा सारस्याच कौरात्याने 
उपयोग केठेकछा दृष्टीस पडतो. 

“मेधद्त' काव्यावे विवेवन संपविण्यापूर्वीं एकदोन प्रदनांचा विचार 
केला पाहिजे. यक्ष ज्या रामगिरीवर येन राहिला होता तो कोणता 
पर्व॑त याबहल विद्वानांत एेकमत्य ज्लालेठे नाही. कांहीच्या मते हा रामभिरि 
म्हणजे मध्यप्रातांतील सिरगजा संस्थानांतील रामगढ नामक डोगर होय. 
येथे वनवासांत असताना राम, सीता व लक्ष्मण यांनी स्नान केले अशी 
परंपरागत समजृत प्रचलित आहे. व ॒मेधदूतां'त (श्लोक १२) वणित्या- 
प्रमाणे येथीक एका शिठेवर श्री रामचंद्राचीं पावके उमटरखीं अद्यापि दाख- 

वितात. येथे बरेच प्राचीन अवशेष विद्यमान आहेत. या डोगरावरच्या 
सीतार्वेगा व जोगिमारा या गृहत ग्थिस्तपूर्वं तिसन्या शषतकांतील कोरीव 
लेख अद्यापि विद्यमान आहेत, त्यावरून हा डोंगर फार प्राचीन काटठापासून 

प्रसिद्ध अहि यांत संशय नाही. तथापि रामगढ हाच रामभिरि दहे मत 
सर्वमान्य होण्यासारखे नाही. कारण हा पर्व॑त अमरकंटकच्या ईदान्येस 
आदे, दक्षिणेस नाही. "मेधदरतां त॒ पक्षाने ' रामगि रीहून उत्तरे जाताना 

प्रथम मालक्षेत्र व नंतर आम््रकट पवत तुका लगि ' असं मेधास सांगि- 
तले आहे. कालिदासाचें विनचूक भौगोलिक ज्ञान लक्षांत घेतां त्याच्या 
हातून दिक्ाविपर्यासाची एवढी ढोबठ चूक स्ाली असेल असे वाटत नाही. 
तेव्हा “मेषदृतांतील रामगिरीचा रोध दुसरीकडे केला पाहिजे. भसा 
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विचार करतां नागपू रजवव्चँ “ रामटेक ' हाच रामगिरि असावा असें 
वाटत. हें स्थानही पुरातन काढठापासून फार प्रसिद्ध आहे. येथे वाका- 
टक नृप द्वितीय प्रवरसेनाचा एक ताम्रपट सांपडखा आहे व त्याच राजा- 
च्या वन्हाडांतील ृद्धपूरच्या ताम््रपटांत तर “ रामगिरिस्वामिनः पाद- 
मूकात् ` असा स्थलनिर्देश केला आहे. त्यावरूनही वरील बाबतीत 
संशयास जागा राहत नाही. या पर्वताच्या पायथ्याशीं एक विक्षाल टेकाड 
उत्छननाची वाट पाहत आहे. तेथील प्राचीन विटांच्या भाकारावरून तें 
स्थर गुप्तकारीं प्रसिद्ध असावें असा तज्ज्ञांचा तकं अहि. मालक्षेत्र 
याच्या उत्तरेस' सातपुडचाच्या पठारावर भसावें असे वाटते; कारण कत्या- 
णीध्या चालुक्यांच्या एका उत्कीणे लेखांत* द्वितीय आचुगी या राजाने 
ˆ माल ' देश काबीज केल्यावर जबलपुर जवकच्या त्रिपुरीच्या हँ हयांचा 
पराभव केला आहे असे म्हटले माहे. असो. 

द्वितीय चन्द्रगुप्ताचौ कन्या व द्वितीय प्रवरसेनाची मातां प्रभावति- 
गुप्ता ही यात्रेच्या निमित्ताने रामटेकास जात असे असे तिच्या ऋदपुर- 
च्या ताग्रपटावरून दिसते. तिच्या बरोबर कालिदासही तेथे गेला असतां 
त्याला या काम्याची मूढ कल्पना सुची असावी. या कल्पनेचा विस्तार 
करण्यति' त्याला रामायणाचें साहाय्य ज्ञाठे भसावें. वात्मीकीच्या आदि- 
काव्यति संपातीने हनुमानादि वानरांस लकेची वाट सांगिती. नंतर 
हनूमान सागर भोखांडून ख्केत गेला. तेथे अशोकवनिकेत त्याला सीता 
दिसली. तेब्हा तिचौ खात्री करण्या साठी त्याने रामाच्या विरहावस्थेच वणेन 
केले व रामाने दिलेली अंगदी खूण म्हणून सीतेस दिली, असा क थाभाग 
आला आहे. रामायणांत रामाच्या विरहावस्थेच्या वर्ण॑नांत खालील इोक 
आले आहेत- 

अनिद्धः सत्तं रामः सुप्तोऽपि च नरोलमः। 
सीतेति मधुरां वर्णी व्या हरन् प्रतिशुध्यते ॥ 
दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यस्छ्मीमनोष्टरम्। 
बहुरो हः प्रिषेयेवं श्रसस्स्वामभिमाषते ॥ संररकांड ९, ४४-५. 

* 26.104. उ 9. 
न.भा.८.. ,१५ 
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यांतील व * मेघदूतां'तल्या कल्पनांतील साम्य वाचकांच्या लक्षांत येईलच. 
' मेघदूतां'तही यक्षाने मेघास अलकेचा मागं सांगितला आहे व त्याच्या 
बरोवर अंगठीसारखी काही खूण पाठविणे शक्य नसल्याने त्याने मेधास 
जाप्रत्या काही आठवणी सांगून त्थायोगं आप्त्या पत्नीची खात्री पट- 
विण्यास सांगितले आहे. शिवाय, ^“ "मी तुज्या पतीचा प्रियमित्र आहं व 
त्याचा संदेश घन तुह्याक्रडे आलो आहें असे तू म्हटल्याबरोबर उत्कं- 
ठति होऊन माक्ली पत्नी सीतेने मारूतीचा सन्मान केला त्या प्रकारें तुक्षा- 
सन्मान करील" अपतं यश्नाने मेधास रद्र महे (मेव ० १०५) . व्यावषूनही 
रामायणांतील वरील प्रसंग कवीच्या मनांत घोठछत होता यांत संशय 
नाही. वर दाखविल्याप्रमाणे रामायण व मेघद्त यांत किचित् प्रसंग- 
साम्य वं कत्पनासाम्य दिसत असले तरी इतर ठ्काणीं कालिढासाची 
प्रतिभा स्वतंत्रपणे मनोहर सृष्टि निर्माण करीत आहू. अल्केच्या मार्गा- 
वरचीं नगरे, ग्राम, पवेत, नद्या वगैरच्या, तसेच अक्केच्या व यक्षगृहाच्या 
व्गेनाति आणि यक्नपट्नीच्या विरहावस्परैचे शब्दचित्र रेखाटण्यांत कालि- 
दासाची प्रतिभा सवंस्यीं अनृणी होती यांत संशय नाही. 

सेतु्॑ध 
विदर्भात असर्ताना काकिदास्तानं द्वितीय प्रवरसेनास ' सेतुबंध' 

काव्य रचण्यासं मदत केली असावी. है काव्य (महाराष्ट्री नामक 
प्राकृत भाषेत लिहिले असून त्याचे १५ आइवास म्हणजे सगं आहेत. यति 

श्रीरामचंदरांनी सागरावर सेतु बांधून कपिसंन्यासह् रंकेवर चाल केटी 
व तेभ घनधोर युद्ध करून रावणाचा वध केला, इतका कथाभाग आला 
आहे. म्हणन या काग्याला दहमुहुवहो' (दशमखवध ) असेही म्हणतात 
कालिदासाप्रमाणें प्रवरसेनही शिवोपासक होता असे त्याच्या ताग्रपटांतीक 

उत्लेांवरून दिसते. तथापि का किदासने 'रघुवंशां'त जसे रामचरित गाइले 
आहे, तसेच प्रवरसेननेही या कार्यत केले असल्यास आहचयं नाही, 
कदाचित् त्याने आपल्या विष्णूपासक मातेच्या आज्ञेवरूनही ह रचले 
असेल. कन्याचा विषय रामचरित अमल्याने आरंभीने चार इखोक 
विष्णस्तुतिपर आहत पण पुढील चार इलोकांतं कंवीने अपल्या इष्ट 
देवतेची -क्षि वाची -स्तुति केली आहे 
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या काव्यांत ठ्किटठिकाणीं सुंदर कल्पना, मनोहूर अलंकार व 
हृदयंगम वर्णने आदद्टतात म्हणून दण्डीने आपल्या "कान्या" नामक 
अलकारग्र॑थांत या क्राव्याला “सूक्तिरत्नाचा सागर' असे म्हटले आहैव 
बाणकवीनें या “सेतूने" कपिसेनेप्रमा्णे प्रवरसेनाची कीति सागर पार करून 
गेली भक्षी इटेषगभ स्तुति केटी आहे. या काग्यांत कांही ठिकाणोौं 
आपण कालिदासाच्या का््यांतील कल्पना वाचीत आहो असें वाठते, 
उदाहरणार्थं खारी शलोक पहा. 

पठमं विअ मारूदणा हरि सभरिजन्तस्छोअणेण सुहेन । 
जणअतणञपउत्ती पच्छा वाद णिरवसेसं सिह ॥ 

°मारुतीने आपल्णा हरषत्फुल्लनयनमुखाने प्रथम सीतेची बातमी रामाम 
कटटविली व नंतर ती शब्दांनी निवेदन केली. ही कल्पना कालिदासाच्या 
"रचुवंशां'तही (सर्ग, ६८) आली आहे. तथापि एकंद रीत अशीं साम्यस्थले 

थोडी आहेत. त्यावरून कालिदासाने हे काव्य स्वतः न रचतां प्रवरसेना- 
कंडन रचविले असावे किवा ते तपासून दिले असावे. काव्य रचतांना 
प्रवरसेनास पृष्कढछच अडचणी येत होत्या, ठिकरिकाणीं चुका होत होत्या 
त्या दुरुस्त कन पुढे निर्दोष रचना करणे कठीण जात होते, ह त्याने 
स्वतःच खारी इलोकाति सांगितले आह्-- 

अहिणवराआर द्धा चुक्कक्खार्एषु विहडिअपरिटुविआ। 
मेत्तिञ्व पमुष्टरसिजा णिष्वोढु हह दुक्करं कठ्वकहा 1 

“ज्याप्रमाणे नूतन प्रेमभरांत मंत्री उत्पन्न होते, पुढे अपराधाने तीत खंड 
पडतो; पण.मित्र रसिक असल्यास त्याचे परिमार्जन ्ाल्यावर ती पूर्ववत् 
होते, पण एकंदरीत ती शेवटपर्यत टिकविणे कटीण जातें ; तत् नुकंत्याच 
गादीवर आल्या राजाने आरंभिलेखी व॒ठिकठिकाणीं चुकाची दुरुस्ती 
करून निर्दोष क्षाछेटी व रसिक्राना आकृष्ट करणारी अदी ही कथा अखेर- 
पर्य॑त रचे कठीण जात आहे. अशा अडचणीच्या वेढीं प्रवरसेनाटा 

कालिदासाची मदत ्ञाखो असावी. तथापि दही सवं करति काकिदासाची 

स्वरतःचो अक्षण्याचा संभव नसल्यानं हितं जास्त वणेन न करतां आपण 

कालिदासाच्या यानंतरच्या काग्याकड वटू. 
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रघुश्च 
हं काव्य कालिदासाच्या सवं काव्यग्रंथांत उक्कृष्ट असे गणठे 

जाते. यांत दुग्गोचर होणारे त्याचे परिणतप्रज्ञत्व व ॒प्रतिभाशालित्व 
लक्षांत घेतां तें त्याने इतर का््यांनंतर रचे असावें याविषयीं संशय 
राहत नाही. उपर्न्ध प्रतीत याचे एकोणीस सगं आहेत व त्यांत एकंदर 

अदु वीस राजांचें वणेन आङे आहे. त्यापिकी रघु हा अत्यंत पराक्रमी व 
दानशूर राजा होन गेला त्याच्या वंशांतील राजाच या का्यांत 
वणंन आले असल्यामूटं त्याला कवीने "रघुवंश असें नांव दिके अहि. 

प्रारंभीं शब्दाथचिं सम्यग्ज्ञानं होण्याकरिवां शब्दार्थाप्रमाणेच नित्य- 

संबद्ध अशा पवंतीपरमेश्वराना वंदन करून कवीने मोढठया विनयाने 
आपल्या विषयाचें महुल्व व त्या मानाने आपले मंदमतित्व निरिष्ट केले 
आहे. तो म्हणतो, "उंच मनुष्याच्या हाताला येईल असं फठ तोडण्या- 
करितां एखाद्या खुज्या माणसाने हात वर केला असतां जसा तो उपहा. 
सास्पद होतो, व्याप्रमाणेच मन्दबुद्धि असूनही कवियशप्राप्तीचौ इच्छा 
करणान्या माक्षी स्थिति होणार आहे. तथापि अगोदरच ज्यामध्यं छिद्र 
केठे अ।हे अशा रत्नांत सूत्राला जाण्याला प्रयास पडत नाही, त्याप्रमार्णेच 
पर्व॑सूरीनी वाणिलेल्या या वंशांत माक्षीही गति होणार अहै. नंतर 
"रघुवंशं ' तीक राजाच्या उदात्त चरित्रांचे सामान्यतः वणेन करून कवीनं 
£ सुवर्णाची अग्नीमर््ये ज्याप्रकारं परीक्षा होते त्या प्रकारेव सज्जनानी 
माद्या काग्याची परीक्षा करावी ' असे म्हटले आहे. पहिल्या सर्गति 
मनुकवंशांतील दिलीप राजाच वर्णन अले अहि. दिकीप हा महाकाय, 
विद्वान्, धार्मिक व शूर असा राजा होता; त्याचें राज्यः समद्रवलयांकित 
पृथ्वीवर पसरके होतें; तरी त्याला पृव्र नब्हता. म्हणून एके दिवशीं 
अमा्त्यांवर राज्यकारभार सोपवूनं आपी सुदक्षिणा नामक प्रियपत्नी व 
थोडे अनुचर यांसह तो वस्तिष्ठटाश्रमास गेला, तेथे पोचल्यावर त्याने 
बापले दुःख ऋपीला निवेदन केले. तेब्हा वसिष्ठ म्हणाले, “ राजा, पूर्वी 
एके दिवरीं इंद्राला भेटून परत मलत्यलोकाला येतांना वार्टेत कल्पतरूच्या 
छायेत कामधेनु उभी होती तिला प्रदक्षिणा करण्यास तुं विसरकरास, 
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तेव्हा तिने ' मास्या संततीची सेवा केल्याशिवाय तुला अपत्य होणार नाही 
असा तुखा शाप दिला. त्यामृं तुला मूक होत नाही. त्या सुरभौची 
कन्या नन्दिनी माल्या आश्रमात आहं तिची सेवा कर. ती प्रसन्न ज्ञाल्यास 

तुक्षी इच्छा पूर्णं करील. ” दिलीपानेही तसं करण्याचा निश्चय केला. 
( सगं १). दुसन्या दिवसापासून राजानं आपल्या सवं अनुायांस रजा 
दिली व गोड गवताचां चारा घालणे, पाणी पाजर्भे, खाजविणे, डांस 
हाकविर्णे, पाहिजे तेथे जाऊ देणे, इत्यादि प्रकारें स्वतः नन्दिनीची सेवां 
करण्यास आरंभ केला. या प्रकारें तीन आठवडे गेतल्यावर एके दिवशी 

नन्दिनीच्या मनति राजाची परीक्षा पाहण्याचें आगे म्हणून ती हिमाल- 
याच्या गुहेत शिरली. त्या धेनूवर प्रहार करण्याचें हिस पश्युच्या मनांतही 

येणे शक्य नाही असे वाटल्यावरून राजा ह्मालयाची शाभा पाहण्यांत 
गकं ज्ञाला होता. इतक्यात गृहतील सहने नन्दिनीवर ञ्जडप घातकी. 
धेनूच्या आक्रंदनाने राजाच लक्ष तिजक्डे गेले व तो सिहाला ठारमार- 
ण्यास भात्यांतून बाण काढणार तोच त्याचा हात त्याला चिकट्न राहिला. 
ते पहन सिह मनुष्यवाणीने राजास म्द्णाला ^“ राजा! मी निकुम्भाचा 
मित्र व शिवाचा एक किकर आह. माज्ञं नावं कुम्भोदर. हया समोर देव- 
दार वृक्ष दितो आहैना? तो पा्व॑तीने स्वतः पाणी घालून वाढविला 
आहे. एके दिवक्षीं वन्य गजाने आपल्या गंडस्थलाच्या घर्षणाने याची साल 
काढली, तेब्हा पावतीला फार दुःख प्नाले. म्हणून श्रीभंकरांनी मला सिहाचें 
रूप देऊन, "गृहेजवकल आलेल्या प्राण्यांस मारूम आपली उपजीविका कर' 
अही आज्ञा केली. मी सध्या उपोषित आहं व ही गाय माक्ष भक्ष्य 
क्षाली आहे. तेव्हा तुञ्जे येथे कांही चालणार नाही. परत, जा. " 

राजाने म्हटले “ सवं स्थावरजंगमात्मक मृष्टीची उत्पत्ति, पालन व॒ ल्य 
करणाया भगवान् शंकरांची आज्ञा मला प्रमाण आहे. पण माल्या 
गुरूचे हँ गोधन मास्या समक्ष नष्ट होत असतां त्याची उपेक्षा कर्णेही 
शक्य नाही. म्हणून मी तुला आपला देहु अर्पण करतो. त्याचा स्वीकार करून 
तुं हिका सोड. ` ! एका गाईकरितां जगाचे साम्राज्य, आपले तारुण्य 
व सुंदर देह यांचा नाश करणे मूखंपणावें होणार महे, * वगैरे सांगून 
सिहाने राजाला स्वनिरशचयापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण 
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राजा एकेना. तेग्हा त्याने त्याचें म्हणणे कबूल फले. राजाचा बाहु मुक्त 
लाला व तौ सिहपुहे मान खारी घालून बसला. आता आपल्यावर सिहाची 
क्र डप पडणार असें त्याला वाटले. पण त्या एेवजीं आकाशांतील विदा 
धराच्या हार्तानी त्याच्यावर पुष्पवृष्टि ज्ञाटी. तो सिह नन्दिनीने राजाची 
परीक्षा पहाण्यासाटी मायेने उत्पन्न केखा होता. राजन्या भक्तीने तो 

संतुष्ट क्षाली व पूत्रप्राप्तीकरितां आपठे दुग्ध पिण्याविषयी तिने 
त्याखा सांगितके. आश्रमास परत आल्यावर राजाने वनात धडलेला वृत्तांतं 
ऋषीस व स्वपत्नीस निवेदन केला. रात्रीं होम व वत्स यांना दिल्यावर 

अवरिष्ट राहिलेले दूध वसिष्ठाच्या अनुज्ञेने राजा व राणी यानी 
चेतले. दुसन्या दिवरीं त्रताचें उद्यापन करून ती उभयतां राजधानीस 
परत गेरी. (सगं २). खौकरच राणी गरोदर राही वं यथाक्रम पांचही 
ग्रह॒ उच्चीचे असतां तिला मुलगा ज्ञाला. राजाने त्याचें नांव रघु असं 
ठेवढे. तो सरव॑शस्त्रास्त्रात प्रवीण क्ञाला असे पाहून राजाने त्याला गुवराज 
केले व॒ अङवरक्षणाथं त्याची योजना करून अदवमेव यज्ञ करण्यास आरंभ 
केखा. याप्रमाणे नव्याण्णव यज्ञ निविघ्नपणे समाप्त ज्ञाठे. शंभराव्या 
यज्ञाच्या वेदीं इद्र अद्श्य रूपाने यंन अश्व घेञन गेला. नन्दिनीच्या 
कृपेने रवृस त्याच कपट दिसून अष, तेव्हा त्याने इन्द्राला युद्धार्थं आब्हान 
केले. पुदे त्याचें भयंकर युद्ध क्ले. रघृच्या शार्यानि संतुष्ट क्लारेल्या इन्दरानं 
 अईवाशिवाय दूसरा कोणताही वर माग ' असें म्हटले, ' तेन्हा अश्वा- 
शिवाय यथाविधि समाप्त केठेल्या यज्ञाचे पुण्य माया पित्यास मिरे, 
अशी इच्छा रघूने प्रदरशित केली. इद्राने ते कबूल केल्यावर रघु परत गेला. 
यज्ञ समाप्त क्ञाल्यावर दिलीपषाने रघूला राज्याभिषेक करून स्वतः सुद- 
लिणेसह् तपोवनाकडे प्रयाण कै. (सगं ३). रघूने आपल्या सुराज्याने 
लोकांस दिकीपाचा विसर पाडला. लोकांच्या रञ्जनामुष्टं त्याची राजा 
ही पदवी साथं ज्ञालो. शरदृतु प्राप्त ज्चाल्यावर तो पडविध सैन्य घेऊन 
दिग्विजयाथं निघाला. प्रथम त्याने पूर्वं दिशेचे सुह्य, वंग इत्यादि देश जिकून 
गंगेच्या प्रवाहांत अपे जयस्तम्भ उभार. नंतर तो दक्षिणेकडे वछखा. 
कलिङ्ग देशाच्या राजाचा पराभव करून त्याने त्याला मुक्तकेठेव 
करभार देण्यास लावे, परण त्याचें राज्य काढन घेतले नाही. पुढे पूवं 
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किनान्याने चाल करून त्याने कावेरी पार केली व पाण्ड्य राजांचा परा- 
भव करून त्यांच्याकड्न ताम्पपर्णी नदीच्या मुखां मिदढटणाग्या मोत्यांचा 
करभार घेतला. दक्षिण दिशेचे मलय व दर्दुर पर्व॑त आक्रमण केल्यावर 
त्याने स्य पर्व॑त गोलांडून केरल व अपरान्त (कोकण) येथील राजांचा 
पराजय केला. पृडे पारसीकांना जिकण्यास तो स्थलमागनिच निघाला, 
नंतर क्षाठेल्या घोर युद्धात त्याने भापल्या बाणांनी यवनांची लांब दाढी 
असलेली शिरे छट्न त्यांनी भूमि आच्छादन टाकिली. उत्तरेकडच्या 
दिग्विजियांत हण, काम्भोज वरगेरे देश्षच्या राजांचा पराजय कलन व खंडणी 
घेउन तो हिमालयाकडे वला. तेथील उत्सवसंकेतादि गणांडीं सयाच युद्ध 
ज्ञाल्यावर त्यांनी त्याचं स्वामित्व कबूल करून त्याला नजराणा दिला. 
नंतर कामरूप ( आसाम ) च्या राजाने रल्नरूपी पष्पांनी व्याच्या पद- 
कांतीची पजा केरी. याप्रमाणे भारतवर्षाच्या चारी दि्शाचीं राज्यं जिकन 
आणलेखी व आपली स्वतःची सवं संपत्ति हिचा त्याने विहइवजित् नामक 
यज्ञांत व्यय केला. (सर्ग ४). विईवजित् यज्ञानंतर रधृच्या खजिन्यांत 
अगदीच शिल्लक नव्हती. अशा वेढी वरतन्तु ऋषीचा शिष्य कौत्स हा 
गुरुदक्षिणेनिमित्त चौदा कोटी सुवणं मागण्यास रधृक्डे आला. अशा 
विद्धान् ब्राह्मणास विमुख पाटविण्याने रघूची दुष्कीति ज्ञालो असती. 
राजेखोकानी भगोदरच शक्य तो कारभार दिला असल्याने त्यांच्याकड्न 
जास्ती मिटे शक्य नन्दते, म्हणून रधूने प्रत्यक्ष धनपति कुबेरावर चाल 
करण्याचा निद्चय केला. ते समजतांच कुवेराने त्याच्या ख जिन्यात सुवर्णाची 
वृष्टि केली, ती सवच सुवर्णाची रास रघूने कौत्सासदेऊंकेली. पणत्या 
निःस्पृह त्रामहणाने आपल्या गुरुदक्षिणेव्यतिरिक्त एक कवडीही घेतरी नाही. 
पुढे कोत्साच्या आशीर्वादाने रघूस अज नांवाचापूत्र ज्ञाला. तो वयात 
आल्यावर विदभराजाने आपली भगिनी इन्दुमती हिच्या स्वयंवरार्थं निमन्रण 
केल्यावरून रधूने त्यास संन्यासह पाठविले. वाटेत नमंदातीरीं अजाने बाण 
मारल्यामुढे प्रियंवद नामक गन्धर्वी हस्तियोनीतून मृक्तता काली. 
त्याचा मोबदला म्हणून त्याने त्याला संमोहन नामक गान्धवं अस्त्र दिले. 

कुण्डिनपुरास पोचल्यावर अजाचें मोख्या थाटाने स्वागत सले. नंतरतो 
आपत्या रिबिरांत पोचला. त्या रात्रीं अजाला उशीरां निद्रा कागली. 
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पाटे त्याला जागृत करण्याकरितां वेताकिकांनी प्रभातवर्णनपर श्छोक 
रचून म्हटले. हे सर्वच श्लोक अत्यंत उत्कृष्ट असल्याने स्वतः वाम्देवीने 
है रचून कालिदासास दिले अशी आख्यायिका प्रचलित आहे. उदाहूर- 
णाथ यांतील दोन खारी दिले आहेत. 

तान्नादरेषु पतितं तरुप्हवेषु 

निर्घोत्टारगुककाविकषदं हिमाम्भः । 
आभाति छढ्धपरभागतयाधरोषट 
खीटखास्मितं स . श्रनाािरिव त्वदधिम् ॥ रघु० ५, ७०, 

“ज्याचा आतील भाग तांबडा महे अशा तरूच्या ( कोमल }) पल्छवांवर 
धुव्न स्वच्छ केलेल्या मोक्तिकां प्रमाणे शुभ्र॒ असें दंव पडले आहे. त्यामृे 

ते तुध्या अध रोष्ठावर पडलेल्या दन्त कान्तियुक्त लीलास्मितप्रमाणें सुलून 
दिस्त आहे. 

भवति विररूभक्तिम्खनपुष्पोपहारः 
स्वकर रणपरिवेषोद्धेद दयुन्याः प्रदीपाः। 
अयमपि च गिर् नस्स्वतप्रवोधभ्रयुक्ता- 
मनुवदति शछ्युकस्ते मञ्जुवाक् पञ्जरस्थः ॥ रपु ° ५,७४. 

रात्रीं केलेला पुष्पोपरहार मकान क्ञात्यामृढं त्याचौ रचना विरल ज्ञाली 
आहे. आता दिव्यांच्या प्रकाशाचे वलय दिसत नही. गणि हा पिज- 
स्थांतील मधूरकठाचा पोपट तुला जागत करण्याकरितां आम्ही म्हटले 

दत्परेकं पुन्हा म्हणत आहे 
नंतर अज जागृत हौउन व यथाविधि आपलीं नित्यकमं आटोपून 

स्वयंवरमं डपाकडे गेखा. (सगं ५). तेथे अनेक राजे जमले होते. कांही 
वेने बन्दौ लोक राजांची स्तृति करीत असतां व॒ उपवनातील 
मयूरांना नाचविणारा शंखांचा ध्वनि होत असतां, पाटद्लीत बून 
इन्दुमती सलीसह मंडर्पात आली. तिला पाहताच राजेलोकांच्या शुगार- 
चेष्टा सुरू ्लाल्या. त्यांचे मनोहर वर्णन कालिदासाने केठे आहे. नतर 
इन्दूमतीची सखो सुनन्दा तिला धेऊन प्रत्येके राजाजवकठ जाऊन त्याचें 
वर्णेन करू कगिली. या प्रसंगीं निरनिराठया देशांच्या राजांचे वेयक्तिक 



(रतनं समागच्छतु काद्वनेन ॥ १२९ 

गुण, त्यांची संपत्ति, त्यांच्या पूर्वजां ची कीति, त्यांच्या देशातील सुंदर स्यठं 
हत्या दिकाचें अत्यंत रम्य व भौगोलिक दुष्टा निर्दोष वर्णेन कालिदासाने 
केले आहे, ते सर्वच मुखातून वाचण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थं कांही उतारे 
दिले भरेत. 

अंगराजाचं वर्णेन करताना सुनन्दा म्हणते-- 
अनेन पयांसयताश्च बिन्दून् सुत्ताफलस्थूलतमान् स्तनेषु । 
परस्यपिंताः शतरुविरासिनीनासुन्मुस्य सूत्रेण विनेव हारा: ॥ रघु ° ६,२८. 

"या राजानं शत्रस्त्रियाना स्तनांवर मोत्याप्रमाणे स्थूर अशध्रुबिद् गार. 
वयास लाव्न (जणूं काय) सूव्रविरहित त्यांचे हारच त्यांना परत केले 
आहेत." या लोकात या राजाच्या शत्रंच्या स्त्रिया आपले मोत्यांचे 
हार टाकून देऊन सदव अश्रु गाढीत असतात भसे वणेन करून अंग 
देशच्या राजाने आपल्या शत्रूचा पुरा निःपात केला असे सुनंदैने मोठा 
सुबीने ध्वनित केले आहे. इन्दुमती पांडध राजाजवठ आली त्यावेगीं 
सुनन्दा म्हणते- 

पांड्योऽयससार्पितलम्बहारः क्टपाङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिक्षरोद्वार इवाद्रिराजः ॥ रघु° ६,६०. 

या इलोकात द्रविडवंशीय बृहत्काय व॒ कृष्णवर्णं, पण रक्तचंदनाची 

उटी लावकेल्या ब गठयांत खांब मौक्तिकहार घातलेल्या पांडश्चराजास, जो 

प्रातःकाठच्या सूथकिरणानी रक्तवणे क्षाला आहे व॒ज्याच्या तटावश्न 
जलप्रवाहु वाहत आहेत अशा भवताची अनुरूप उपमा दिली भाहे. मगध, 
मंग, अदन्ति, अनूप, सूरसेन, कछिग इत्यादि देश्षांच्या राजाच मोहक 
वर्णेन सुनेदेनें केके, तथापि त्यापिकी एकह दंदुमतीच्या मनास येर्ईना. तेष्हा 
शेवटी ती अजाजवक आखी. त्यावेीं मात्र सर्वागसुंदर अशा त्या राजयृत्रास 
पाहून इंदुमतीचे मन तात्काठ त्याजकडे आकृष्ट क्षल. तें पाहुन सुनन्देनेही 
त्याचें सविस्तर वर्णन केले व शोवटीं "कु, रूप, यौवन, विनयादि गृण 
यानी हाच तुला योग्य आहे. यालाच तूं वर; रत्नाखा सुवणं कोंदण भिदं दे", 
भसा तिला उपदे केला. इन्दुमतीचें प्रेम त्याच्यावर बसले पाहून ती 

न.भा.८.. .१६ 



१३० ५. कालदा साचीं काव्ये 

थटुने तिला म्हूणाली "आये, चला आपण दुसन्या राजाकड जाऊॐ. परण तें 
आता इन्दुमनीला थोडच रुचणार ! ती तिच्याकडे रागाने पाहूं छागली. 
अयो, अज-इन्दुमतीच्या या अनुरूप संयोगामृटं सर्वं पौरजनांना आनंद 
साखा. (सगं ६). नंतर त्या दोघांना घेडन विदर्माधिपतीने आपल्या 
नगरात प्रवेक केला. त्यावेछीं ज्ञाटेल्या पौरस्त्रियांच्या धांदलोचं कालिदा- 
साने फार सुंदर वणन केले मागे सांगितठेच आहे. पुढे अज-इन्दुमतीचा 
यथाविधि विवाह ज्ञाला. नंतर विदर्भाधिपतीने अजाका इन्दुमतीसह् स्वदे- 
शास परत जाण्याविषयीं अनृशा दिली. आपत्याखा इन्दुमती न मिदढाल्या- 
मृं क्रुद्ध क्षालेल्या राजांनी अजाला वाटेत गांट्ून त्याजबरोबर भयंकर 
यृद्ध केले. अजां सन्य थोडं असल्यामुढं पराभव पावून पनर लागले. तरी 
अज रणभूमीवर शौयनि रढत होता. शेवटीं स्वं राजांनी आपलीं सैन्ये 
एकत्र करून सवं प्रकारच्या आयुधांनी एकदम त्याजवर निकराचा हल्का 
केला. तेव्हा अजाने प्रियंवद गन्धर्वान दिञेल्या संमोहूनास्त्राचा प्रयोग 
करून त्या सर्वाना रणमूमीवर गाढ निद्रावश करविले व य। प्रकारें त्यांचा 
परामव क्न तो इंदूमनीसह अयोध्येस जाऊन पोह चला. (सगं ७). नंतर 
रधूने त्याला गादीवर बसविके व आपण आपल्या पूरवेजांप्रमाणे तपश्चर्ये- 
करितां अरण्यांत जाण्याची तयारी केरी. पण अजाला आपल्या पिल्याच्या 
वियोगाची कल्पना दुःसह घ्ाली. तेव्हा त्याच्या अत्याग्रहावून नगराब्राहेर 

एका स्थली तो राहुं लागला. अजाकरितां काही वषं याप्रकारे घाटविल्या- 
वर रधु आपल्या योगाभ्यासाने सावुज्य मुक्ति मिलविता ज्ञाला. काही 
काठाने अजाला दक्ञरथ नांवाचा पुत्र ज्ञाखा. एके दिवशी इन्दुमतीसह तो 
नगरोपवनांत विहार करीत असतां भगवान् नारद आकाशमागनि गोकर्ण- 
स्थ शंकरांच्या दर्शनां जात होते, त्यांच्या वीणेवरची दिव्य पुष्पःची 
माला वान्याने निसट्न इन्दुमतीच्या वक्षःस्थकावर पडली. त्याबरोबर ती 
तात्कान्ठ गतप्राण लाली. ते पाहुन अजाला अत्यंत दुःख ज्ञले. तो नाना- 
प्रकारें तिचे गुण आढवून शोक करू लागला. 

खशिय " यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माभ! 
विषभप्य सूतं कृचिद्धवेदअतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ रघु° ८५४१ 

हधा मालेने जर मृत्यु येत असेरु तर मीही स्वतः हृदयावर ठेविली 
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असतां मला कांमारीते नाही ? अथवा ईहवरेच्छेने विषाचें अमृत व भमृना्चें 
विष होते हंच खरे. ' 

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियरिष्या रक्ते कराधिधौ । 
करुणविमुखन शृल्युना हरता त्वां वद् कं न मे हृतम् ॥ रघु ° ८५६७. 

° त्ं माह्ली गृहिणी, मन्त्री, एकान्तांतील सखी व॒ ठललितक्रलाप्रयोगाच्या 

वेदटची प्रियिष्या होतीस. निर्दय मृत्यूनं तुला नेऊन मा्ञे कोणतें नुकसान 
कंले नाही? ” राजाचा शोक कमी होईना असें प्राहुन त्याच्या गृरूने 

आपत्या शिष्यादर)बर त्यास संदेश पाटविला. ““जन्मलेल्या सवं प्राण्यांस 
म॒ल्यु हा ठेवलेटाच आहे. तू शोकाने देहत्याग केलास तरी तुला इन्दुमती 
मिटणार नाही, कारण 'परलोकजुषां स्वकमभिर्गतयो निन्नपथा हि देहिनाम्' 

( रघु ८, ८५ }. [परलोकतील प्राण्यांची गति स्वकमनिसार भिन्नभिन्न 
असते. | स्वतःच्या आत्म्याचा व देहाचाहौी वियोग होणार आहे, तर मग 

बाहय विषयांच्या विथौगाने शहाण्या मनुष्याचें चित्त कां व्यथित व्हावे ? 
म्हणून तूं शोकवश होऊं नको," पण या उपदेश्ाने राजाच समाधान खे 
नाही. तथापि कमार दशरथ अगदी अत्पवयस्क होता म्दणून त्याने आठ 
वर्षे करीं बरीं घालविलीं व तो वयात आल्यावर त्याने सरयू व गंगा 
यांच्या पवित्र संगमावर प्रायोपवेशनाने देह ठउेविला. (सगे ८). दशरथाने 
गादीवर बसल्यावर अत्यंत न्यायाने राज्य केले त्याच्या राज्यात रोगा- 
चेंही नांव नव्हते, मग शत्रूची स्वारी करी ब्हावी ? राजाला मृगया, दूत, 
सूरा व परस्त्री यापैकी कसटेही ग्यसन नन्हते. त्यामुषटे त्याच्या राज्यां- 
तील प्रजा अतिकश्चय युषी होती. त्याला कौसल्या, सुमित्रा व कंकेयी 
अशा तीन स्त्रिया होत्या. एकदा वसन्तस्षमय प्राप्त ज्ञाला असतां राजाला 
मृगया करण्याची इच्छा ज्ञाली, तेष्ा सचि्वाच्या अनूरजने तो वर्नात गेला. 
त्याच्या मृगयेचे कालिदासाने फार सुदर वणेन कले आहे. मृगया कर्ता 
करतां अरण्यात् रात्र क्षाखी म्हणून राजा तेथेच राहिला. पहाटे तमसा 
नदीच्या तीरावर वद्ध मतापितरांचा एकूलता एक मृलगा घट भरत 
असतां हत्तीची श्रांति होऊन राजाने बाण मारला, तो वर्मी लागृनतो 
म॒र्या खाली पटला. ते कठतांच त्या वृद्ध पित्याने तुखाही माद््यप्रमाणे 
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वृद्धापकाठीं पुव्रशोकाने मृत्यु येईल असा शाप दिला व स्वतः अग्नि- 
काष्ठे भक्षण केली. ( समगं ९). 

यापुढच्या सहा सर्गात कालिदासाने रामक्था वणिली अहि. ती 

सर्वश्रृत असल्याने सविस्तर देष्याचौ जरूरी नाही. दशरथानं पृष्कठ वषं 
राज्य केले तरी त्याला वृत्र होर्ईना, म्हणून ऋऋष्यदुगादि कषीनी त्याच्या- 
करितां पृत्रकामेष्टि याग करण्यास आरंभ केला. त्याचवेठीं रावणाच्या 
खावास कंटाटून देव विष्णस शरण गेले व त्यांनी त्याची स्तुति केली. 
विष्ण॒ने अवतार घेऊन रावणाचा वध करण्याचें वचन दि. त्यानंतर 
ञ्ञांतील चर् भक्षण केत्यावर कोसत्येस राम, सुमित्रेस लक्ष्मण व रात्रुष्न 
धाणि कंकेयीस भरतहे पुत्र ज्नाले, (सगं १०). ते कुमारावस्थेत असतांना 
विश्वामित्र “षि यञ्जरक्षणा्थं रामलक्ष्मणांस स्वाश्रमास धेडन गेला. 
वाटेत रामाने ताटकेचा वध केला. यक्तेसमाप्तीनंतर विर्वामित्राबरोबर ते 
भिथिका नगरीस गेले. तेथे रामाने लिवधनुभेग कैत्यावर् त्या चारही 
भावांचा तेथे विवाह क्ञालछा. परत जाताना रामाने परशुरामाचा पराभव 
केला. (सर्गं ११). केकेयीने वर मागितल्यावख्न राम, लक्ष्मण व सीता 
वनवासास गेले. पर॑चवटीते रहात असतां रामाने खरादि राक्षसांचा वधकेला. 
पुढे रावणाने मुनिवेषाने येऊन सीताहरण केठे. नतर सूग्रीवाशी सख्य 
करून व समुद्रावर सेतु बांधून रामने कपिसेन्यासह् लंकवर चालकेलीष 
रावणाचा वध केला. सीत।शुद्धीनतर बिभीषण, लक्ष्मण, सीता इत्यादि- 
कांसह राम विमानमागें निघाला. (सगं १२). विमानातून जाताना पूर्वी 
ज्या ज्या स्थलीं राम, लक्ष्मण व सीता यानी वास केला होता त्या सवं 

स्थलाचें मनोहर वणेन कवीने तेराव्या सर्गात केले आहे.पुकील सर्गाति रामा- 
दिरकाचा अयोध्याप्रवेहा, सीतेच्या चारित्रयाविषयीं जनापवाद, रामाज्चैने 
शक्ष्मणाने वाल्मीकौच्या आश्रमाजवठ केठेला तिचा त्याग व तिने लक्ष्मणा- 
बरोबर रामास पाठविटेका संदेश इत्यादि विषय कवीन वर्णिरे भरेत. 
सीतेच्या संदेशात तिचा कोमल स्वभाव, करुणावस्था, पातित्रत्मदहीं 
उत्कृष्ट रीतीने प्रतिबिम्बित भार्लीं आहेत. ती म्हण्ते- 

साहं तपः सूयैनिविष्टह्टिरूध्वं प्रसूतेश्चरितं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि स्वमेव भतो न ख विप्रयोगः ॥ रषु ० ६४.६६ 
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निष्कारण आपला त्याग करणान्या पतीविषयीं असे उद्गार एका आर्य 
स्त्रीच्या मृखातून निघतील ! पधराग्या सर्गाति बगंबकेवध, कुशलवचिं 
रामाच्या सभेत रामचरितगायन, पृढे भूमीच्या उदरांत सीता अदृश्य होणे, 
रामादिकवचिं स्वगगमन, इत्यादि विषय आरे आहेत. 

निर्याणापूरवीं रामाने आपल्या राज्याच विभाग करून त्यावर अषप 
ह्या व भावांच्या माची योजना केली होती. त्याप्रमाणे कुश दक्षिण 
कोसलात कुशावती येथे राज्य करीत होता. रामानंतर अयोध्यानगरीचौ 
वाताहत ज्ञाखी. एके दिवशी मध्यरात्री कुश बिछान्पावर पटला 

असतां त्याला एका प्रवासी तेजःपूज स्व्रीची आङ्कति आपल्या 
खोखीत दिसली. ती अयोध्यानगरीवी अधिदेवता होती. तिने रामराज्यात 
ती नगरी कशी सुसमृद्ध होती, पण रामनिर्याणानंतर तिची कशी शोचनीय 
अवस्था क्ञाली, याच अत्यंत हूदयस्पशि वणेनकेले व कुाला परत 
अयोध्येस जाण्याविषयीं आग्रह् केला. त्याप्रम्णे कुं स्वजनांसह् निघाला. 
अयोध्येस पोचल्यावर धके दिवशी अन्तःपुरस्त्रियांमह जलविहार करीत 
असतां अगस्त्यमुनीनं रामस दिलेले वे रामापासून दुश्ास प्राप्त क्ले 
दिव्य ककण सरयू नदीत पडले. पाणबुडानी पष्कठ प्रयत्न केला तरी तें 
सापडना. तेव्हा (कुमुदः नांवाच्या नागाने तें कुपविरे भसविं असें वाटून 
कुशाने गरडास्त्राचो योजना केली व्याम त्रम्त होऊन तो नागराज 

त्या डोहातुन बर आलाव कुमुद्रती नामकं आपल्पा कन्येसह् त्याने तें 
कुरास अपण केके. (सगं १९). कुशाला कुमुद्रतीपासून अतिथि नामक 
पत्र ज्ञाला.तो त्याच्या नंतर गादीवर बसला. तो अर्थशास्त्रांत सांगितल्या- 
प्रमाणे दिवसरात्रीचे विभाग करून अपलीं कतंब्यं पार पाडीत असे. तारुण्य, 
प, संपत्ति इत्यादि सवं अनुकल असतांही तो मविष्ठ शाला नाही. 
व्याचें बर्तन राजनीतीत सांगितल्याभ्रमाणे असे. ( सगं १७}. अटराव्या 
सर्गात बावीस राजांवें वर्णन आरे जाहे. त्यांव॑को पहिल्या एकवीस राजां 

ख्या वर्ण॑नास कवीने प्रत्येकीं एक दोन इरोकच दिके अहित. लेवटचा 

सुदर्शन राजा बाढपणांतच गादीवर आला. तो अत्पवयस्क असखातरी 
अमात्यांच्या साहाय्याने व्यानं राज्यकारभार कसा चालविला होता यरा 
सुंदर वर्णेन वा सर्गाच्या शेवटी आके आदे. यानंतरच्या वं उपलब्ध प्रतीतील 
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शेवटच्या सर्ग सुदर्शन राजाचा मुर्गा अग्निवर्णं याचे वर्णन कवीन 
सविस्तरपणाने केले आहे. त्याच्या पित्याने सवं शत्रुचा मोड केला अस- 
ल्याने राज्यरक्षणाथं अग्निवर्णाला मृढीच प्रयास पडले नाहीत. त्याने 
काही वषं राज्यकारभार पाहिला; प्रण पृडे ते काम सचिवांवर सोपवून 
तो स्त्रियांसह विषयोपभोगांत रममाण ज्ञाला. रात्रंदिवस भअन्तःपुरांत 
विहार करताना त्याखा आपल्या प्रजेची कधीच आख्वण ज्ञाकी नाही. 

मन्त्यांनी विशेष आग्रह् केला म्हणून खिडकौत्ून एक पाय बाहर काढून 
त्याने तद्द्वारा भरजेला दशेन दिले! या अत्यंत विषयासक्त, व्यसनी राजा- 
च्या विलासाचं कालिदासाने केलेले सविस्तर वर्णन वाचून अग्निवर्णाच्या 
बतनाची किस येते, तथापि कवीच्या वर्णंनशक्तीबहल आइचयं वाटल्या- 
शिवाय राहत नाही. अग्निमित्र स्वतः अत्यंत कलाकुशल होता. वेश्या नृत्य 
करीत असतां तो स्वतः मृदड्गवदनाने त्यांच्या नर्तनांतील दोष दाखवृून त्यां- 
ना लज्जित करीत असे. केवढ अन्तःपुरातीक स्तरिपांचा उपभोग घेऊन संतुष्ट 
न क्लाल्यामुषटे त्याची दुष्टिसुंदर दासी व देश्या ्याजकडही जात असे. स्तरीसंग 
व सुरापान यानी त्याची प्रकृति खाखावरखो व त्याला क्षयाचा विकार जडला. 
वरयानी उपदेश केला तरी तो स्त्रीसंगापासून निवृत्त होर्दना,कारण.म्वादुभिस्तु 
विषयेहेतस्ततो दुःख मिन्दरियगणो निवतंते ।' (रघु ° १९.४९). [इन्दियाना 
रम्य विषयांची एकदा चटक रागो कौ त्यापासून त्यांना निवृत्त करणे 
कठीण जाते. | राजाच देन बरेच दिवस न ज्ञाल्यामुठं प्रजेला त्याच्या 
प्कृतीव्रिषयीं काजी छागलो, तथापि सचिवांनी त्याच्या रोगाची वार्तां 
पसरू दिनी नाही. रेवटीं तो मृत्यु पावल्यावर त्याखा नगरोपवनांत त्यांनी 
गुप्तपणे अग्निसंस्कार दिलाव त्याची राणी गर्भवती असल्याने तिलछाच 
राज्याभिषेक करून तिच्या नावाने राज्यकारभार चालविला. (सगं १९). 

एकोणिसाव्या सर्गाचा शेवट आकस्मिकपणे ज्ञाठेला दिसतो. कांती 
बर्षापूरवीं धारानगरीत ` रधुव॑शा'चे सव्वीस सगं मसल्याचौ बातमी एका 
शास्त्रोबुवांनी प्रसिद्ध केली होती व कं. रा. ब. शं. पां. पंडित यांनीही 
उज्जयिनीत “रधुवंशा चे वीस ते पंचवरीसदहे सगं विद्यमान असल्यचिं एकले 
होते. तथापि ते अद्यापि प्रकाशित स्ञाले नाहीत, त्यामृष्े या वार्तीवर 
विष्वास ठेवतां येत नाही. कवीने यापुढो सगं लिहिले नसल्यास त्याचें 
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कारण त्याचें आजारीपण अगर मृत्यु हँ असावे. कारण कांही भसे तरी 
"कुमारसंभवाप्रमाणे हेही काव्य कवीच्या हातून अपूर्णच राहि असावे, 
असे दिसते. 'विष्णुपुराणां त॒ अग्निवर्णानंतर आणखी आठ राजाच वणन 
भरे आहे. मसो. 

"रधुवंश हँ काव्य अत्यंत उत्कृष्ट असून इतर काव्यांच्या मानानें 
साध्या भाषत लिहिले भसल्याने आबालवद्ध संस्कृतज्ञांस सारखंच श्रिय 
साट आहे. यावर लिहिलेल्या तेहैतीस टीकां चीं नावं प्रसिद्ध आहेत त्याव- 
रूनही त्याची खोकतप्रियता व्यक्तं ॑होते. कालिदासाने $तरही उत्कृष्ट 
कार्वये व नाटक लिदहिरीं असली तरी सस्छृत ग्रंथकार व॒ सुभाषितकार 
त्याचा ˆ रघुकार ' म्हणूनच उल्लेख करतात, यावरूनहौी या काव्धार्चें 
उक्कृष्टत्व प्रत्ययास येते. 

“ कुमारसंमव' व "मेघदूत" हीं या पूर्वीचीं काये अधिक प्रमाणबद्ध 
व आटोपशीर आहेत. ' कुमारसंभवां त एकाच नायकाच्या-मगवान् शंक- 
रच्या-चरित्रांतील एकरा विशिष्ट प्रसंगाचें वर्णन करावयाचे होते. तसेच 
“मेघदूनां'तही एकाच नायकाच्या व नायिकेच्या विरही अवस्थे शब्दचित्र 
रेखाटावयचं होते. त्यमु हीं दोन्ही काग्ये रचनेच्या दृष्टीने सुटसुटीत 
साटीं आहेत. ^रघुवंशा"चें तसे नाही. स्यात एकंदर तीस राजाच वणन 
आलं आहे व हे राजे सामान्यतः शूर, न्यायी, विद्वान्, संयमी व दातु- 
त्वशाली असले तरी त्यांच्या चरित्रांतील भिल्ल भिन्न प्रसंगांच्या वर्णनांत 
एकसूत्रीपणा व प्रमाणबद्धता राहुणे राक्य नाही. तथापि दुसव्या एका 
दष्टीनं पाहिल्यास तें त्यांच्यापेक्षा सरस आहे यांत संशय नाही. कूमा- 
रसंमव' व "मेघदूत" याती नायक देवी किवा अतिमानुष कोटींतके. त्यांच्या 
विचारविकारांच्या वर्णेनांत वाचकांस तितकासा आपलेपणा वाटणें 
दाक्य नाही. याच्या उक्ट 'रघुवंशां'त कांही ठिकाणी कवीने अद्भुतत्वाची 
जोड दिली असली, तरी यांतील नायक या भूतलावर वावरणाय्या व्यक्ति 
होत्या. त्यांच्यापेकी बहुतेकांचीं चरित्रं उदात्त असी तरी केवल 
अदूभुतरसपूणं नाहीत. त्यामुरटं वाचकांस त्यांच्याविषयीं कुतूहल, आदर 
वं सहानुभूति वाटल्याशिवाय राहत नाही. या काव्याच्या रचर्नेतही 
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कवीची कत्पकता दिसून येते. दिीपापासून दश्चरथापयंत "रधुवंश तील 
राजं एक एक गृणाति श्रष्ठ असे दाखविले आहेत. दिकीप हा भक्तिमान्, 
रघु दानशुर, अज प्रमद व दश्शरथ राजगुणसंपन्न होता. पण रामाच्या 
स्वभावांत या सर्वच गुणां मधुर मिश्चण क्षाले हतं. रामाच्या चरि- 
त्रात मीतेला क्षालेल्या अन्यायामुढं, किवा दुसन्या कांही कारणामूर्टे, 
त्याच्यानंतर “रघृकंशा"च्या एेहवर्याखा ओहोटी लागली. पर्हिल्या एक दोन 
पिढचांत-कुश व अतिथि यांच्या राजवटीत-पूर्वजांच्या पृण्याईने व काही 
अशीं त्या राजाच्या वेयवितक गुणमुढं तो हासि जाणवला नाही. पण 
त्यापुढे त्याची गत्ति वाढत गेली. अतिथीनंतरच्या एकवीस राजां 
च्परा आयुष्यांत वर्णन करण्यासारखा प्रसंग फवीला दिसला नाही व 
त्यानंतर गादीवर आगलेत्या अग्निवणं राजनं तर विषयोपभोग 
निमग्न होऊन आपल्या पू्वंजाचं शुभ्र यश कलंकित केके. प्रजेच्या रक्ष. 
णाच, पोषणाची व॒चिक्षणाची पितृवत् कात्जी घेणारा इद्रियनि- 
ग्रही दिछीप राजा आणि रात्रंदिवस विषयोपभमोगांत मग्न असणारा व 
प्रजने दर्दोनार्थं धरणे धरल्यावर मन्त्यांच्या आग्रहावख्न लिडकींतून एक 

वाय बाहेर काढून ‹ याच्या दर्षनाने आपली तहानमभूक भागवा असे प्रजेस 
सांगणारा अग्निवर्णं राजा, यांच्या चरित्रातील जमीनअस्मानाचा फरक सवं 
साधारण वाचकासही जाणवल्याकशिवाय राहत नाही. काटिदासानें दोघां. 

चींही चरित्रं सारख्याच कुरलतेने रगविलीं मसलीं, तरी समाजापुडे त्याला 
कोणता आदनं ठेवावयाचा होता हँ समजणे कठीण नाही. 

पहिल्या सर्गाच्या आरमीं पूवसू रीच्या ग्रंथांस मनुसरून मी रधुवंश. 
वणेन करणार आहं असे कवीने सूचित केले आहे. यापैकी व्राल्मीकिरामा- 
यणाचा आधार त्याच्या नते पंधरा या सात सर्गास होता हे स्पष्ट आहे. पण 
हतर ग्र॑य कोणते असावे ते सध्या समजण्यास मागं नाही. पुराणांतही या 
सर्जाची नामावलि दिली आहे, पण तिच्यंत व रधुवंशां'तील राजाच्या 
अनक्रमांत बराच फरक दिसतो. उदाहरणार्थ, दिीपर व रधु यांच्यामर्ध्ये 
वाह्मीकिरामायणांत दोन, वागरुपुराणांत एकोणीस व विष्णुपुरा्णांत अरां 
राजांची नांवे दिखीं भदहित. शिवाय या ग्र॑थांत राजांचीं केवढ नावेच दिलीं 
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आहेत, त्यांच्या चरित्राचें कांहीच वर्णन केके दिसत नाही.* त्यामुटे या 
ग्रंथ कारांविषयीं कवि इतके आद राचे उद्गार काहील असे वाटत नाही. ते्हा 
दुसरेच काही ग्रंथ कालिदासापुड होते असें वाटते. भासाच्या ्रतिमानाटर्का- 
तही दिलीषापासून दशरथापर्यतच्रा राजक्रम "रघुवंशां तत्या प्रमाणेच दिल 
माहे, व्यावरूनही दोघांही कवींनी समान म्रंथांचा उपयोग केला होता 
स्पष्ट आहे. 'रघुवंशा'च्या अठराग्या सर्गात एकवीस राजाची पुराणांतल्या- 
प्रमाणे कंवल नामावठी आली आहे, त्यावरून त्यांच्याविषयीं कालिदास- 
पूवंकालोन ग्रथति काही विदलेष माहिती नसावी भसे वारते. दिप, 
रघु व अज याच्या बाबतीतहौी बव्याच् अंशों तीच स्थिति असण्याचा संभवं 
आहे. तसे असल्यास अशा अपूणे सामग्रीचा उपयोग करून “रघुवंशां तीक 
उदात्त चरित्रांचे उत्तुंग प्रासाद निर्माण करणान्या कवीच्या प्रतिभेचें कौतुक 
करावे तेवढं थोड आहे. 

अकराव्या शतकांतल्या सोडढक कवने आपल्या 'उदयसंदरी' नामक 
चम्पू ग्र॑थांत निरनिराठघा कवीचे विशेष सांगतांना कालिदासाशछा ^रसेश्वर 
अक्षी संज्ञा दिली आहे व त्याचें रसव्णंननेपुण्य लक्षांन घेतां ती अन्वर्थं 
आहे यांत संशय नाही. कालिदासाच्या इतर ग्र॑धांत एखाददुसव्या रसाचा 

परिपोष केठेला जाढक्तो. पण प्रायः सवंच प्रमुख रसांचा परिपोष ^रघु- 
वंशाशङ्िवाय दुसन्या कोणत्याही एका प्रंथांत दिसत नाही.“रघुवंशां त मत्र 
अग्निविणं राजाच्या विलासाच्या वर्णनात् शगार, रघु, अज व राम इत्या- 
दिकांच्या युद्धाच्या वर्णनांत वीर, अजविकलोपांति करुण,वसिष्ठ व वाल्मीकि 
यांच्या आश्रमाच्या आणि संसारनिवृत्त रघृच्या वर्णनांत शांत, है रस 
प्रमुखत्वाने आजे आहेत. या्िवाय ताडकावधासारख्या प्रसंगाच्या वर्णेनति 

* पद्मपुराणांत दिलीपापासून दश्चरथापर्यतच्या राजाच वणेन रघुवंांत- 
ल्याप्रमाणेच केर आहे व त्यांत अनेक हिकाणीं शब्दसाम्य व कल्पनासाम्यही आढ- 
कते म्हणून काठिदासाने आपने कान्य रचतांना पद्मपुराणाचा आधार घेतला होना 
असँ ड. विट्निट्सस्तारले कित्येक विद्वान् अनुमान करतात. पण तं सयुक्तिक दिसत 
नाटी. पश्मपुराणाने काङ्दासाच्या अ्रंथांचा उपयोग केस्यामुरं हें साम्य आक 
आहे, हं आम्ही पुं दाखाबेटं आदे. 

न. भा.८...१७ 
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बीभत्सादि रसांच्या किचित् छटा दृष्टीस पडतात. कवीची भाषा सर्वत्र 
मधुर व प्रसादयुक्त आहे. ठिकलठ्काणीं उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास 
इत्यादि अर्थािकारांनी तिखा नटविले आहे. कालिदासाचा शब्दालंकारांवर 

कोठही फारसा भर दित्तत नाही. तथापि नवव्या सर्गाति ग्रीष्मक्रतु व 

दशरथ राजाची मृगया यांच वर्णन करतांना (यमव्रतामवतां च धरि 
स्थितः,' रणरेणवो रुरुधिरे स्थिरेण सुरहिषाम्' इत्यादि ठिकाणी यमक व 
अनुप्रास या शन्दाटंकारांची हौसही त्याने फडन घेतली आहे. तथापि 
एकंदरीत कवने अलंकाराचा अगर वणेनाचा अतिरेक न होऊं देण्या- 

विषयीं अत्यते कान्ठजी पेतनी आहे. सर्वत्र वाच्याथपिक्षा व्यंग्या- 
धावरच भर दिला आह व वृत्तांचा यथोचित उपयोग केला भह. सुबो 
रचना, रम्य अलंकार, मधुर भावतरंग, मनोहर सुष्टिवर्णन इत्यादिका 
मृं 'रघवरंशां'तील राजर्षीच्या उदात्त चरित्राचें ह सर्वा¶गसुदर काव्य 
संस्कृत भाषेत मद्विनीय म्दणून गणले गेले आदह. 

प्रकरण सहव 

कालिदासाचीं नारकं 

वासन्तं कुघुमं फलं च युगपद् ग्रीष्मस्य सवं च यद् 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् । 
एकीमूतममूतपूर्वमथ्वा स्वर्छोकमूरोकयो- 
रेशधयं यदि वाञ्छसि प्रिय सखे ! शाकुन्तरं सेभ्यताम् ॥ 

जमन कवि गरे 

5 एकविकाग्निभित्र' नाटकाच्या प्रसतावनेत सूत्र राने "या वसन्तो. 
त्सवांत कालिदासाचं माठविकाग्निमित्र' नामक नाटक करावें 

अरसी विद्रत्परिषदेची मखा आज्ञा क्ञालो माहे" असे म्हणतांच परिपार्वंक 
विचारतो, श्रथितयश्च अशा मास्त, सोनिल्छ, कविपूत्र इत्यादिकांचीं 
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नाटके टाकून या आवुनिक कालिदास नामक कवीच्या नाटकाविषयीं विदा 
नाना इतका आदर कां बरे असावा ?* त्यावर सूत्रधार म्हणतो-- 

पुराणभिस्यव न साधु सवन चापि कःव्यं नवभिरयवद्यम् । 
सन्तः परिक्ष्यान्यतरद्धजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयनरुद्धिः ॥ माख० १,२ 

"जनीं काव्ये तेवदीं चांगली, नवें काम्य मात्र सदोष, जसा कांही नियम 
नाही. सञ्ज खोकर परीक्षा करून त्यांतील चांगले असे तेच स्वीकारतातः; 

मृखं माणसे मात्र दुसन्याच्या मताप्रमार्णे चाटणारीं असतात. या संभाष्णांत 
कवीने आपके नाटक भासादि प्राचीन वप्र्िद्ध कवींल्या नाटकपिक्षा 
गृणाने श्रेष्ठ आहे अपे रसिका आत्मप्र्यथाने सांगितटे आहे. त्त 
किती तथ्य आह् ते पाहुण्यासाटी कालिदासपूत्रेकालीन कवीच्या नाटच- 
वाडमयाचा थोडक्यांति परामर्शं घेतला पाहिजे. 

इतर भारतीय शास्त्रे वकला याप्रमार्णेच नाटचकलाही अत्यंत 
प्राचीन कारं यज्ञकर्माच्या अनुषेगानें िदूस्थानांत अस्तित्वांत आरी व 
उत्क्रंत ्षाखी असे वाटते. अश्वमेधादि यनजप्रसंगीं अवान्तर कर्मामधील 
फुरसतीच्या वे्ठीं शुनःशेप।दि प्राचीन आख्याने म्हटली जात असत असे 
वैदिक वाङमयांतीक उल्टेलांवरून दिपते. अशा प्रषगीं वेदिक देवतांच्या 
चरित्रविषयक नाटकांचा प्रथोग होत असावा. हीं नाटके अर्थातच उत्तर. 

कालीन नाटकांप्रमाणे सर्वागपररिपूर्णं नसतील. तथापि त्यांमध्ये संस्कृत 
नाटचकठेचें बीज सापडतें यांत संदाय नाही. वेदादि वेदांचे अध्ययन 
दूद्रादिकांना निषिद्ध असल्यामुं तरेनायुर्गांत सवं वर्णाना ज्यान सारखेंच 
अध्ययन करतां येईल भसा एखाद। वेद उत्पम्न करावा अशी इन्द्रादि देवांनी 
प्राना केवल्यावरून ब्रहुपदेव्राने नाटचवेद नांवाचा षपांचवा वेद निर्माण 
केरा, अशी प्राचीन आस्यायिका भरतपुनींच्या नाटच शास्त्रं त दिली आहे, 
त्यावह्न वेदबाह्य वर्णासि धार्मिक शिक्षण देणे हही त्यावेढच्या नाटच- 
कलेचा एक उटेश असावा असें वाते. तैत्तिरीय ब्राह्मणांतील पुरषमेध- 
प्रसंगीं दिल्या जाणाव्या बलीच्या यादीत क्षलृषाचा अन्तर्भाव केला आहे. 
शष म्हणजे वट. तेब्हा वेदिक व ब्राह्मण काठांत नटाचें व त्यावरून 
नाटचकठेचें अरितत्व सिद्ध होते. प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणकार पाणिनि हा 
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पुष्कटठांच्या मतं स्िस्तपूर्वं ६००्या॒सुमारास होन गेला. त्याच्या 
सष्टाध्यायीत ‹ पाराशर्य्षिलाकिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः (४, ३, ११०) 
व 'कर्मन्दकृशाश्वादिनिः' (४,३, १११) या दोन सूत्रांत शिलाकिव 
कृशाइव यानी केलेल्या नटसूत्राचा उतल्छेखव आहे. सिस्तपूवं १५० च्या सु- 
मारास होऊन भलेत्या पतंजलीच्या महामाष्यांत तर नाटकांचा रंगभूमी- 
वर प्रयोग होत होता यावर साक्षात् पुरावा सापडतो. त्या ग्र॑यांत कंसवघ, 

व बलिबंध हींनाटके शोभिक किवानट करून दाखवीत असे म्हटले आहे. 
मरताच्या नाटचशास्त्रांत "अमृतमथन' व प्रिपुरदाह्' या नाटकाचा 

व हरिवंजांत कंसवध, प्रटंबवध व चाणूरमर्दन यांचा उल्लेख आला भह. 

तथापि रीं प्राचीन नाटके आतां नामशेष क्षारीं आहेत. काव्यांप्रपाणे 
नाटचवाडमयांतही अत्यत प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ बौद्धांचेच आहेत. बौद- 
धर्मात प्रथम प्रथम नाटयकलेवर बहिष्कार घातका रीता, तथापिया 

कलेने समाजाचे मन आकर्षित केले आहे, व्याम तिचा धर्मप्रसारार्थं 
चांगला उपयोग करतां येईल असे ध्यानांति आल्यावर बौद्ध लेखक नाटच- 
कठेचा आदरपूवेकं उल्लेख करूं छागले व॒स्वतःही नाटके लिहू लागले. 
अशा प्रकारच्या तीन नाटकांच्या हस्तलिचित ताडपत्रांचे कांही कहानमोः 
तुक्रडे सन १९१० मध्यं मध्य आशियांत सांपडले. त्यांपकी एकव नांव 
'लारिपृत्रप्रकरण' कवा शारद्रतीपृत्रप्रकरण' असे होते. ते अङ्वधोषाने 
रचले होते भसा स्पष्ट उल्टे्च त्या नाटकाच्या शेवटच्या पत्रावर केलेला 
माढठतो. यात शारिृत्र व॒मौद्गलायन्य यानी बुद्धाचा उपदेश ग्रहण 
क्न बोद्ध धमं स्वीकारला हा विषय आका आहे. दुतन्या दोन नाट- 
कांपंको एक 'प्रबोधचंद्रोदय' नाटकाच्या धर्तचिं आहे. त्यांत बुद्धि, धृति, 
कीति व बुद्ध हीं पात्रं आली आहेत. तिसरे नाटक "मृच्छकटिका'सारखं 
असून त्यांत मगधवती नामक वेद्या, कोमुदगन्ध नांवाचा विदूषक, नायक, 
दुष्ट (क्रिवा ललपुरुषर) इत्यादि पात्रं दिसतात. उपरन्ध श्ञालेके ताड- 
पत्रचि खंड अत्यंत लहान असत्यामृढं या नाटकांत कथानकरचना, 
श्वभावपररिपोष इत्यादिकांत भरवघोषाने किती प्रगति केटी होती हँ 
समजण्यास मागे नाही. 

कालिदासपूर्वंकारीन नाटककारामध्ये अडइवधघोषाप्रमर्णेच भासाचा- 
ही प्रामृख्याने उल्लेख केला पाहिजे. इ. स. १९१० मर्ध्ये कै. वा. महा- 
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महोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री यानी मलबारमध्ये सापडलटेलीं तेरा 
नाटके प्रकाशित कंलीं तोपर्यत भासाचें नाव कालिदास, बाण, वाक्पतिराज, 

राजशेखर, अभिनवगुप्त इत्यादिकांच्या म्रंधांतील उतल्टेखांवरूमच ज्ञात 
होते. सध्या उपलब्ध क्लाटेल्या तेरा नाटकांषैकी "प्रतिमा" व "अभिषेक" या 
नाटकाति रामचरित वाणे भसल्यामुटे त्यांची कथानके रामायणातून 
घेतली आहेत. याभेकी "प्रतिमे चं सहा अंक अभून त्यांत रामाच्या यौव. 
राज्याभिषेकापासून वनवास संपल्यावर दशमुखवधानंतर तो सीता- 
लक्ष्मणादिकांसह अयोध्येस परत आला तेथपर्यतचा कथाभाग आला आह. 

"मध्यमव्यायोगः, "पंचरात्र', “दतवाक्य', "दूतघटोत्कच', कणं भार' व ऊर- 
भंग" या सह् नारटकाचीं कथानके महाभारतातून षेतरीं आहेत. यपिको 
पचरात्रा'चे तीन अंके असून त्यांत, दुयोधिनाने एका यक्ञप्रसंगी द्रोणाचा- 
यसि पांडवांची बातमी पांच दिवसात कागल्यास त्यांस अर्धं राज्य देण्याचे 
वचन दिके होतें, व्याप्रमाणे उत्तरगोग्रहणांत ते प्रगट ज्लात्यावर त्याने 
तें दिके, असे कथानक घातले आहे. बाकोचीं पांच नाटके एकाकी आहेत. 
'मध्यमग्यायोगां'त भीमाने एकरा ब्राह्मणाच्या मुलास घटोत्कचाच्या तावडीं- 
तून सोडविके तो प्रसंग, 'दतवाक्यां त श्रीकृष्णाचौ शिष्टाई, (द्तधटोत्कचां'त 
अभिमन्युवधानेतर श्रीकृष्णानं कौरवांस प्राठविकेका निरोप, 'कणभारांत 
करणानि ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रासर दिलेले आपल्या कवचक्रुण्डलांचे दान, 
'ऊरभंगां त भीमदूर्योधनयुद्ध व दर्धोधनाच्ा ऊरुभंग ह विषय वरणिले आहेत. 
'बालचरिता'चे पांच अक असून त्यांत कृष्णाच्या जन्मापासून कंसवधा- 
पर्यतची कथा भाली गाहे, ती हरिवशांतून घेतली अकतावी. प्रतिज्ञायौगं- 

छरायण,' व “स्वप्नवासवदत्त' यांचे अनुक्रम चार ष सटा अंक आहेत ब 
त्यांत उदयन कथा वणिली असल्याने त्यांस पशाची भाषेतल्या बृहत्कथेचा 
आधार होता असे दिसते. राहिटेल्या “अविमारक' व“ चारुदत्त ' 
या नाटकांचे अनुक्रम सहा व चार अंक असून त्यांची कथानके कवीन 
आपल्या कत्पनाशक्तीने निमिली असतील किवा प्राचीन बृहत्कथतूनच 
घेतलीं भसतील. 

या तेरा नाटकापेकी एकाच 'स्वप्नवासवदत्त' हें नांव हस्तकिखित 
प्रतीत आढकं. जल्हणाने (सूक्तिमुक्तावखी'त उद्वत केलेत्या राजशेखरा- 
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च्या इलोकावह्न भासाने 'स्वप्नवासवदत्त' नामक नाटक लिहिले होतें असें 
दिसते. व्या वरून, उपलब्ध ज्ञलेे “स्वप्नवासवदत्त' व तत्सदृश इतर बारा. 
ही नाटके भासाचीं असावीं असा पंडित गणपति शास्त्री यांनी तकं केला 
वतो बहुतेक युरोपीय व बन्याच हिदी विद्रानांनो मान्य केला अहै. 

भङडवघोष, भास व कालिदास यांच्या नाटकांतील प्राकरत सूपांचा 
विचार करून भास हा अदवघोषानंतर व कालिदासापूर्वी होऊन गेला 
असावा असें विहानानी ठरविले आहे. शिवाय अशवघोषाच्या "बृद्धचरितां'त- 
त्यासारखा ( १३, ६०} एक इखोकं भासाच्या प्रतिज्ञायौगंधराणांत 
आहढठतो. काकिदासाच्या वेदीं भासहा बराच प्राचीन होता हें 'माटखवि- 
काग्निमित्रा"च्या प्रस्तावनेवरून दिसते. तेव्हा त्याचा काठ इ. सचे तिसरें 

रतक हा मानावा कागतो. 
भसाच्या नाटकात विशेष रचनाकौशत्य दिस्त नाही. (अभिषेक, 

'बाठचरित', "दूत वाय" इत्यादि नाटकाति रामायण व महाभारत यांतील 
प्रसंग बहुतेक जसेच्या तसेच घेतले आहेत. श्रतिमा', पंचरात्र" "्रतिज्ञायौगं. 
ध रायण", 'स्वप्नवासवदत्त' व्गेरे नाटकांत कथानकाच्या सोईकरितां व वंचि- 
याथ मूढ गोष्टींत कवीने बरेच फरक केलेले दिसतात; तथापि गुंतागृं तीं 
कथानक्र घेन त्याचे धागेदोरे शेवटल्या अकांत उकलण्याकड त्याची 
प्रवत्ति दिसत नाही. त्याच्या पात्रांचीं संभाषणे चटकदार असून त्यांत त्यांच्या 
स्वभावाचें प्रतिबिव स्पष्टमणे पडेल दिसते. या सवं नाटकांची भाषा, 
साधी, प्रसादयुक्त व थोडक्यांत पुष्क अथं व्यक्त करणारी आहे. तीत 

उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्याम, यथासंख्य यांसारखे कवीला अगदी सहज 

सुचलेले असेच अलेकार योजिकेके दिसतात. स्यात कोषठेही क्लिष्टता 
कृत्रिमता व ओढाताण दिसत नाही. भासाने महाभारत, रामायण व बृहु- 
त्कथा यांचा चांगलाच अभ्यास केला असल्याने त्यांतील अनक कत्पना 
व॒ शब्दप्रयोग त्याच्या नाटक्रांत दिसतात यांत आश्चयं नाही. या 

म्रधांच्या अभ्यासामुष्टे त्याच्या नाटकानल्या पद्यातं व क्वचित् गद्यातही 

“स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः" (स्व्प्न०) व ज्ञायतां कस्य पूत्रेति' (बाल- 
चरित) अरा संधीच्या, सस्त्रीगतां पृच्छते कथाम्! (पंचरात्र) "आपृच्छ 
पुत्रकृतकान्" (प्रतिमा) अशा क्रियापदांच्या व॒^रदन्तीम्' (दूतवाक्य) 
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"गृहच" (दूत घटोत्कच), 'समाइवासितुम्' (अभिपेक) या प्रकारच्या धातु- 
साधितांच्या रूपांच्या चूका आढलढतात, तसेच वरील कारणाम्ेच त्याची 
कथानके कृतिमय ({प]] ° ४८४०0} क्षलेखीं दिसतात. भासाची कल्प- 
नाशक्ति दांडगी होती, तरी विवेचकशक्ति कमी प्रतीची होती असे दिसते. 
नाही तर "पंचरात्राच्या प्रथमांकाच्या विष्केभकांतील अग्नीचें पाल्हा- 

दाने केलेले वणेन कथानकास अनावर्यक असल्याने त्याने संक्षेपे असते. 
तसेच हावेव दोर्भ्यां समरे प्रयातौ हलायूधश्च॑व वृकोदरश्च" (पंचरात्र) 
यांतील अर्थाकिडे नजर दित्यावर  हलायध ' या बलरामाव्या नांवाचे 
भनौचित्य त्याच्या लक्षांत आले असते. अशा प्रकारची अनेक रथटत्या- 
च्या नाटकातून दाखवितां येतील. शब्दयोजनेकरडे त्याने विशेष लक्ष न 
दिल्यामृछं त्याच्या नाटकांत नादमाधरयं कमी आढकरते. तथापि त्याच्या 
नाटचकृतीची विविधता, विशालता व सहजरम्यता ठक्षांन घेतां काक्दिासा- 
पूर्वीच्या काठांत त्याचें नांव सर्वमुखी ज्ञःठे असल्यास त्यांत नवल नाही. 

अरवघोषाच्या काव्याप्रमणे भापाच्या नाटकांचाही कालिदासाने 
मामिकपणे अभ्यास केलेला दिसतो. त्यामुढं त्यांतील कांही रम्य कल्पना 
कालिदासाच्या प्रतिभेने व नादमधुर शब्दयोजनेने रम्यतर ज्ञलेल्या त्या- 
च्या प्रंधांत दृष्टीस पडतात. अक्षीं कल्यनासादृश्याचीं एकवीस स्थे कं. 
शि. म. पराजये यांनी 'सादित्यसंग्रदां' तीक (भाग १) एका केखांत दिखीं 
आहेत. त्याखेरीज आपणही उदाहरणार्थं दोन तीन येथे घेऊ 

१. भास-अथवा सवंमरुकारो भवति सुरूपाणाम् । प्रतिमा १. 
कालिदास-केमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् । श्ाकु° १. 

२. भास-वाचानुद्त्तिः खदु अ तेथि सत्कारः) प्रतिमा ५. 
कालिदास-भवतःनां सूनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम् ॥ शाकु° १. 

2. भास-अल्पं तु्यद। खानि इन्द्वानि सृज्यन्ते । प्रतिमा १. 
कारङ्दास-समानयस्तुल्यगुणं वधूर 

चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापीतिः॥ साकु० ५. 
चरी अत्यंत साम्य असलेली स्थे छक्षपूर्वंक पािखीं असतां कालिदासाचें 
हष्दयोजनेतीर कौशल्य लक्षांत येते. त्याच्या पहिल्या नाटकतील-'माल- 

विकान्निमित्रां तील-काही प्रसंग स्या ^स्वप्नवासवदत्ता वरून सुचकले असा- 
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वेत. तथापि काछिदास जास्त कल्पक, कन्ाभिज्ञ व सौदयन्विषी असल्याने 
त्याचे ्र॑ंथ भासाच्या ग्र॑थपिक्षा अधिक निदि व रमणीय ल्लाले आहेत. 

आपल्या नाटकांत अनाव्दयक असा एकही प्रसंग किबहूना एकह प्च 
करवा वाक्य न घाङुण्याची त्याने काठजी घेतली आहे. िवाय देवाच्या 
आयुधांनी मनुष्यरूपाने अवतीणे होणे यासारखे अदूमभुत प्रसंग, रंगभूमीवर 
प्रत्यक्ष यद्धाचा धागड्धिगा, एकाच पद्याचे भाग निरनिराल्धा पात्रांनी 

म्हणून ते पुरे करणे, यासारल्या कृत्रिम वाटणान्या गोष्टी व अपाणिनीय 
व्याकरणप्रयोग त्याने मद्ाम टटलेले दिसतात. याप्रमाणे भासाच्या 
मरंथांतील काही रम्य कल्पना व प्रसंग घेऊन व त्याचें दोष टाकून कालि- 
दासाने आपली कार्व्ये व नाटके रचिरीं असल्याने तीं रसिकांस तत्कालीं 
मासाच्या नाटकपिक्षा जास्त प्रिय श्चारीं हीतीं असे दिसते. 

“मालविकाग्निमित्राच्या प्रस्तावनेत सौमिल्ल व कविपृत्र यांचाही 
श्रसिदधै प्राचीन नाटकक।र म्हणन कालिदासाने उल्ठेख केखा आदे. पण त्या- 
विषयीं निङ्वित माहिती मिढठत नाही. राजशेखराच्या एका दलोकांत 
रामिल व सोभिल यांनी मिून “सुद्रककथा' लिहिरी होती असे म्हटले 
आहे. पण तो सोमिल व काकलिदासाने उल्टेखिलेछा सौमित्ल एकच को 
काय ते समजत नाही. शिव्राय ती 'गुद्रककथा' कोणत्या प्रकारची होतीदहे 
समजण्यास मार्गे नाही. (मुच्छकटिक' हं नाटक य। दोन कवींनी मिनूनं 
लिहिले व तं शुद्रकाच्या नावावर प्रसिद्ध केले असें काही लोक समजतात. 
पण तसे असणे शक्य नाही. कारण एकं तर त्यांतील संविधानक दूद्रका- 
विषयीं नाही. दुसरे असं की 'मृच्छकरटिक' भासाच्या चार्दत्ताची दुसरी वे 
सुधारून वाढविलेखी आवृत्ति होय हं मत आता पष्कठांनी मान्य केले आहि. 
भासाचीं न।दके लृप्तप्राय क्षात्यावरच कोणीतरीह काम केरे असावें 

अश्चा प्रकारचे नाटकं छिहिणान्याची कालिदास इतकी प्रशंसा करीर असें 

वाटत नाही. राहिरेल्या तिसन्या कंचिमित्र नामक नाटककाराबदल 

तर काहीच माहिती मिमत नाही. 
प्रमित्र 

माररिकाभिमित्र 
विदर्भाधिपति वाकाटकांच्या साहाय्याने भाढवा व काटेवाड येथे 

राज्य करणान्या क्षत्रपांचा उच्छेद केल्यावर द्वितीय चन्द्रगुष्ताने उञ्जयिनी ही 
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आपली दुसरी राजधानी केली व पढे लौकरच वाकाट कांशीं जमलेका स्नेह- 
संबंध दृढ करण्याकरितां राजपुत्र द्वितीय शद्रसेन यास भापली कन्या प्रभा- 
वतिगप्ता दिली. हा विवाह उज्जयिनीतच मोठ्या थाटाने क्ञाला मसावा. 
अशा प्रसंगीं एखाद्या नाटकाचा प्रयोग केखा जाते असे. राजशेखराची 

'विद्धशाकमञ्जिका, बिल्हणाची “कणंसुंदरी' वगैरे संस्कृत नाटके अशाच 
प्रसंगीं प्रथम रगभूमीवर अेखीं दिसतात. तेव्हा प्रभावतिगृप्तेच्या 
विवाहप्रसंगीं एखाद्या चांगल्या नाटक्राची निवड करावी भसे चन्द्रगुप्ताने 
विद्रत्परिषदेस सांगितले असावें. त्यावेमीं भासाचीं अनेक नाटके विद्रानां- 
समोर होती. विशेषतः त्याचें ^स्वप्नवासवदत्त' त्यांतील संतिधानकाची 
प्रमाणबद्धता, पात्रांच्या स्वभावांचं मार्मिक पृथक्करण इत्यादि गुणांनी 
गाजलेले होते. शिवाय त्याचा प्रमढ व स्त्रीदाकषिण्ययुक्त नायक उदयन 
आणि पतीवर निस्सीम प्रेम करणारी, त्याचें राज्य वृद्धिगत व्हावे म्हणून 
राजनीतिज्ञ मन्त्याच्या आग्रहावरून स्वतःच्या म॒त्यूची खोटी बातमी 
पसरव्ं देऊन अज्ञातवासांत स्वेच्छेने राहणारी व प्रत्यक्ष आपल्या सवती- 
बहुल मत्सर न बाठगतां तिखा स्वकोशल्याने अल्कृते करणारी नायिका 
वासवदत्ता यांच्याविषयी उज्जयिनीच्या लोकांस कौतुकं व अभिमान वाटत 
असे. त्यांच्या कथा तेथील रोकांच्या तोडीं होत्या. पूर्वी उदयनाने जेथून 
बासवदत्तेस पटवून नेर ती जागा ते मोठचा प्रेमाने दाखवीत असत, असें 
कालिदासाच्याच 'मेघदूता"'वरून दिसते. तेव्हा प्राचीन भासावचें (स्वप्नवासव- 
दत्त की उदयोन्मुख तरुण कवि कालिदासाने लिहिलेले 'मालविकाग्निमित्र' 
पसंत करावें, हा प्रश्न विद्रत्सभेपृढे होता. कालिदासाच्या 'माल्वि- 
काग्निमित्रा्चें संविधानकही त्या प्रसंगीं लोकांस प्रिय होण्यासारखेच होते. 
चन्द्रगप्ताने जसा परकीय क्षत्रपांचा पराभव करून उत्तर हिदुस्थानात हिदुचे 
एकछठत्री साम्राज्य स्थापिले व हिदुधमचि पुनरुज्जीवन केले. त्याप्रमाणेच 
पुष्यमित्र शुंगाने बौद्धधर्माचा पाडाव करून हिदुधर्माला त्याच्या कचाटचांतुन 
सोडविकले होतें व त्याच्या अल्पवयस्कं नातवाने-वसुमित्राने-अद्वमेधप्रसंगीं 
मशवाचें संरक्षण करून बलाढघ ग्रीकांच्या संन्याचा पुरा मोड केला होता. 
शिवाय कालिदासकालीं जसा माठवा व विदभं येथील राजघराण्यांचा 

न.भा.८. . .१८ 
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विवाहाने संबंध जडला होता, तसाच शुंगांच्या काढठीं अग्निमित्राने विदर्भं 
राजकन्या मालविका हिष्याज्ीं विवाह करून घडवून आणला होता, 

सविधानकवेचिक्र्य व पात्रस्वमावरेखन, यांत कालिदासाचं नवे नाटक 
“स्वप्नवासवदत्ता'स हार जाणार नव्तें व कान्यगुण, सुष्टिवणन इत्यादि 
गृणांत तर तें वरचढ होते. तेब्हा इतर नाटकयिक्षा तच विद्धानांस पसंत 
पडले असवे. तथापि कांही लोकांस ही निवड पसत पडली नसावी; 
म्हणून कालिदासानं आपल्या नाटकाच्या प्रस्तावनेत, “माक्ष्या नाटकराची 
प्राचीन नाटककारांच्या कृतीशीं तुलना कर्न श्रेष्ठ ठरेल त्याचा स्वीकार 
करा. केवठ जने ते सोनें म्हणून त्याची अवहेलना कलं नक", असें प्रक्षकांस 
सांगितले दिसते. 

'मालविकाग्निमित्र' कालिदासाचे की दुसन्या कोणा उत्तरकारीन 
कवीचें याविषयी पूर्वी काही खोकांना संशय होता, परण अनेक प्रमाणांवरून 
आता स्याचें निरसन न्चाठे आहे. इतर नाटकांप्रमाणे यांतील मंगल शलोक 
रिवस्तुतिपर आहे; यांतील प्रस्तावनाही इतर नाटकप्रमाणे लहानजी, 
असून तीत कवीचें नांव स्पष्टपणे दिके आहे; काकिदासाचे मामिक्र निरीक्षण 
व सृष्टिवर्णनाची आवड हीं यांत उत्कटपणे दिसून येतात; कित्येक स्थद्टीं 
त्याच्या इतर ग्रंथातील कल्पना निराठलया शब्दानी व्यक्त केलेल्या यति 
दिसून येतात; या सवं प्रमाणणांवरून त्याच्या या नाटकाच्या कतुंत्वाविषयी 
संकाय राहत नाही. 

"मालविकाग्निमित्रा"चे पांच अंक असून त्यांतील संतिधानकर बरेच 
मृतागुतीचं आहे. पहिल्या अकांत प्रस्तावनेनतर एकं “विष्कंमक' नामक 
छोटा प्रवेश घातला आदे. त्यांत कौमुदिका व बकुलावलिका या दाप्तीच्या 
ब गणदास नामक नाटचाचार्यव्या संभाषणांत धारिणी राणीने स्वतः- 
करितां करविलेल्या सवेमुद्राकित अंगटीचा उत्लेख करून कवीन प्रेक्षकांस 
नायिकेविषयीं थोडी प्रास्ताविक माहिती सांगितदी आहे. धारिणी राणी- 

चा टलक्या जातीचा वीरसेन नामक भाऊ न्मंदानीरीं सरहीवरच्जा 
किल्ल्यावर नेमला होता. त्याने मालविका ही क्िल्पकरलेत निपुण होऊन 
धारिणी राणीची चांगली सेवा करील असं वादन तिला दासी म्हणून 
पाठविर्वे होते, राणीने तिला संगीत शिकविण्याकरितां गणदासाची योजन 
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केली होती. तिच्या हृशारीवसून त्याला ती कोणा थोर कुखांतील असावी 
असां संशय आला होता. एके द्वकं राणी एका वित्रवाराने परिजना- 

समवेतं काढले आपले चिश्र पाहव असतां तिचा पति राजा अग्निमित्र 
तेथे आषा व त्याने मालविकेच्या रूपाने आक्रृष्ट होऊन, ती कोण, काटली, 

म्टण्न चौकरी सुरू केरी. त्यावरून धारिणीला संशय येञन मालविका 
राजाच्या दृष्टीस पड नये म्हणून ती अतिशय जपृं लागली. इतक) माहिती 
भमगदी थोडक्या बब्दांत सांगून कवीने वाचक्रचिं कृतुहल जागृत केटे अहे. 
यानंतर मृख्य प्रवेशाक्त सुरवात होते. प्रथम राजाव अमात्यहे प्रवेश करि- 
तात. त्यांच्या संभाषणावरून प्रक्षकांस कट्ते कौ मगधांत नुकतीच राञ्य- 
क्रांति कलाली भसून मौर्ये राजास पदच्युत करून वे त्याच्या सचिवास कारा- 
गृहात टाकून अग्निमित्राच्या बापाने-पुष्यमित्राने-गादी बलकाविी आटे. 
याच वेस विदर्भाच्या गादीविषयीही दोधा चलत भावात कलह उद्भवा 
होता. व्यापिकी एक-माधवसेन-आपली बहीण अग्निमित्रास देऊ कर्न 
त्याची मदत मागण्याकरितां विदिरेस जात असतां त्याच्या चलत भावाने 
इकडे गादी बठकावृन त्याला आपल्या सीमेवरच्या अधिका्यांकड्न 
कद करविले. अग्निभित्राने त्याच्या व त्याच्या बदहिणीच्या सुटकंविषयीं 
त्याला लिहिले, तेब्हा त्याने ममाज्ञा मेहूणा व मौय राजाचा सचिव यामु 
अपिण कंद केले आहे, त्यास आपण सोडून दिले तर मीही माधवसेनानी 
सुटका करीन. माधवसेनाला परकडण्याच्या गडवबडींत त्याची बहीण कोठे 
नाहीशी भारी ज।हे तिच्याही रोधार्थं यल करीन," भसे उत्तर पाटविक 
माहे. अगिनिमित्राला विदभकचिं राज्य पादाक्रान्तं करावयाचे होतें त्याला 

हे आयवेंच निमित्त सां पडते. तेव्हा तो विदर्भावर चाल करून जाण्यास 
भापल्या सेनापतीस आज्ञा करतो. हें राजकारण संपल्यावर अमात्य जातो 
ब नतर विदृषक प्रवेश करतो. त्याच्या व राजाच्या संभाषणावशून त्याने 
राजाछा मालविका प्राप्ते करून देण्याकरितां कांही युक्ति योजली अहि, 
असें प्रेक्षकांस समजतं इतक्यात गणदासर व हरदत्त या दोन नाट्ाचार्यात 
विदूषकास्या चिधावणीवकूनं भांडण उद्भवून ते दोघेही त्याचा निर्णय 
करून षेण्याकरितां राजक्रड येतात. श्रारणीचा गणदासालखा आश्रय 
असल्यामु 2 आपण कांही निकार दिला तर राणी रागावे या सबबीवर 
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राजा राणीसमक्ष पण्डितकौशिकी नामक परितव्राजिकेने निकार द्यावा 
असे सुचवितो ते दोघांस मन्य ज्ञात्यावर कंचुकी त्यांस बोलावून 
आणतो. राणीस हा त्यांचु कलह आवडत नाही व “जो स्वतः अत्यंत निपुण 

असून दुस्यास शिकविण्यांतही तरबेज असतो तोच श्रेष्ठ शिक्षक, तेग्हा 
तुम्ही आपापल्या शिष्यांकरवीं परीक्षा द्या व अंगसौष्ठव स्पष्टपणे दिस- 
ण्याकरितां पात्रे नेपथ्यविरहिन असू चया" असे परिव्राजिका म्हणते, तेब्हातर 

तिचा संशय दढतर होतो. कारण या निमित्ताने मालविकेला डोठे भरून 
पाहतां यावे असें राजाच कारस्यान या कठहाच्या मुढाशी असावें असें 

तिला वाटते व ती 'राजकार्यात आपण याभ्रमाणेच निपुणता दाखवाल 
तर किती चांगले होईल ' असा राजास टोमणा मारते. तथापि गणदासा- 

च्या अग्रहावरून ती या नाटचपरीक्षेला कवृल होते. पडद्यामागील 
मृदंगध्वनि एक् येऊ लागल्यावर त्यांची तयारी ज्ञाली असें समजून सवे. 

जण तिकडे जातात. ( अंक १). याप्रमाणे पहिल्या अंकात कथानकाला 
आरंभ होतो. त्या वेची राजकीय परिस्थिति थोडक्यांत सांगून कवीन 
नायिकेबहूल प्रक्षकांच्या मनांत कुतूहल उत्पन्न केले आहे. मुख्य प्रवेशांत 
गणदास व हरदत्त यांचा कलह, मालविका राजाच्या दष्टीस पडं नये 

म्हणून राणीची धडपड, तिला पाहण्याविषयीं राजाची आतुरता, धृतं 
परित्राजिकेचा निःपक्षपातीपणाचा आव व विदूषकाची गणदासास चिधा- 
वणी, त्याचा उपहास व विनोद हीं उत्तम साधटीं आहेत. यांत थोडक्यात 
कथानकं रंगविण्याची काकलिदासावी कला उत्तम प्रकारें दिसून येते. सवच 
पात्राचीं भाषणे चटकदार स्नारीं आहेत. त्यांत पाल्हाढ अगर अनावक्यक 

माग कोठेही नाही. दुसन्या अंकाचें स्थल राजवाडवांतील संगीतशाला हें 

आहे. राजा, विदूषक, धारिणी व परिव्राजिका याच्यासमोर छलिकं नांवाच्या 
नाटचाचा प्रयोग व्हावयाचा आहे. हरदत्तापेक्षा गणदास वयोवृद्ध असल्याने 

त्याला आपल्या रिष्येकरवीं शिक्ष णनेपुण्य प्रथम दाखविण्याची परिव्राजिका 
आज्ञा करते, तेव्हा मालविका प्रवेश करते. विदूषकाला व राजाला ती चित्रा 
तल्यापेक्षाही सुंदर दिसते. राजा तिच्या सौदयचिं खालीलप्रमणे वर्णन करतो. 

दीर्घाक्षं शरर्दिदुकान्ति वदनं बाहू नता्वखयोः 
संक्षिप्तं नििडोन्नतस्तनमुरः पाश्च प्रस इव । 



माख्विका राजाच्या नजरेस पाडण्याची युक्ति १४९ 

मध्यः पाणिमितो नितभ्बि जघनं पद्वावरारूङ्कवुरी 
छन्दो नत॑पेतुर्वथैव मनक: शिष्टं तथास्या वपुः ॥ माल० २, ३. 

“हिचे चयन विशार आहेत; मुखाची कांति शरदृतूतील चन्द्राच्या सारषी 
आहे; भुज स्कंधमागीं (किचित्) रवलेले दिसतात; अशिथिल व उन्नत 
अशा स्तनांनी वक्षःस्थल व्यापले आहू; पाहवंभाग रेखीव दिसतो; कमर 

तर फक्त वीतभर रदे आहे; नितबमाग स्थल व पायांची बटे किचित् वक्र 
आहेत. (सारांश) नृत्याचर्याखा पसत पड़ल असेच हिवि शरीर बनके आहे." 
नंतर माख्विका साभिनय पद गाउन दाखविते. तेज्ञाल्यावर मालविका 
परत जावयाची, पण राजाला तिला स्वस्थपणे डोठे भरून पाहतां यावं 
म्हणून विदूषक म्हणतो, “थांब जरा. याति थोडा क्रमभंग ज्ञाला आहे 
तो मला विचारावयाचा आहे. धारिणीला मालविका तेथे असे आव- 

डत नाही, पण गणदासाच्या आग्रहावरून ती गप्प बसते. “यांत तुम्हा 
कोणता दोष दिसला' असे गणदासाने विचारतांच विद्षक म्हणतो, “परी. 
क्षा घेणास्याना विचारा. नंतर मी सांगेन !' परिव्राजिका व राजाही 
तिच्या अभिनयादिकांची स्तुति करतात. तेब्हा विदूषक म्हणतो, “अहो 

प्रथमप्रयोग दाखविण्यापूर्वी ब्राह्मणाची पूजा करावी लागते ती पुम्ही 
विसरलां.' विदूषक नाटचांतील काही दोष काढील असे सर्वास वाटले 
होत. त्याचे है अनपेक्षित उत्तर एकन सर्वच हसूं लागतात व मारविका- 
ही मंदस्मितं करते, तें परहूुन राजाला तर आपल्या नेत्रांचं पारणे फिटले 
असें वाटते. तो म्हणतो- 

स्म्यमानमायताक्ष्याः कि्िदाभग्यक्तदशनक्ोभि मुखम् 
असमग्रखक्ष्पकेसरमुच्द्ुसदि व पंकज ट्टम् ॥ माल ० २, १०. 

यांत काकिद।साने स्मिताम्ढं ज्याचे दत किचित् दिसत अहित अशा 
मालविकेच्या मुखाला उमलू कागलेल्या कमच्ाची सुदर उपमा दिको अहै. 
विदूषकाच्या वरील टीकरेवर गणदास म्दणतो, 'रंगभूमीवर नेपथ्यदिर्त 
संगीताचा प्रयोग असता तर आपल्या सारख्या महब्राह्मणाका भअगम्ही कसं 

विसरछों असतो ? ' नंतर मालविका परत जा . अता हुरदत्ताची शिष्या व 

राजाची वरण स्त्र इरावती हिचें नाटय पाहावयार्चे, पण राजाला त्याबहल 
मृढी च उत्सुकता नसते. इतक्यात वेताछिकर पडद्यांत मध्याह्न काढछाचं सुदर 
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वर्णनं करतो. तें एेक्न विदूषकं म्हणतो, "अहो आता तर भोजनानी वेढ 
क्ञाली. ती टद्ली तर दोष उत्पन्न होतो असें वद्य म्हणतात." तेष्ूा हूर- 
दत्ताचा प्रयोग पाहण्याचें दुसन्या दिवसावर टाक्न सर्वजण मध्याहनकृत्या- 
करितां जातात. (अंक २). या अंकातही मालविकेचं नाटच, ती रंगभूमीवर 
जस्त वे राह्वी म्हणून व्रिद्षकाने योजिलेली युक्ति, ते पाहुन स्राल्ला 
राणीचा जटठफटाट, वगेरे गोष्टी उत्तम साधल्या आहेत. इरावतीच्या 

नाटचाचें प्रदरन केथानकाला आवश्यक नसल्याने कवीने मुहाम मोऽ्या 
खुबीने टाख्ठे आहे. सावरून या बावतीतील त्याचा संयम उल्टरष्टपणे 
दिसून येतो. मालविकरैचे सोदयं, नाट्य व उभे राहुण्याची एेट यांचे वर्णेन 
करताना कालिदासाची सूक्ष्म निरीक्षणशक्ति व ॒वैतालिकाच्या पद्यत 
त्याची सृष्टिवणेनाची आवड स्पष्टपणे दिसून येते. विदूषकाचां विनोद 
के वठ हास्योत्पादक नसून कथानक्राला पोषक आहे. तिसन्या अंकाच्या 
भारंमीं एक लहान प्रवेश घातला आहे, त्यांतील संभाषणे दुसन्या अंकां- 

तीक प्रयोगदशनानंतर दोनचार दिवसांनी क्ाकेलीं दिस्ततात. पण्डित- 
कौ्ठिकेची परिचारिका कांही निमित्ताने प्रमदवन नामक उद्यानांत जाते. 

तेथे तिला उद्यानपालिका भेरते. त्यांच्या सभाषणावरून अपल्याला तीन 
गोष्टी कठतात. ( १) इरावतीचा नाटथचप्रथोग पाहिल्यावर परिव्रा- 
जिकेने निकाल दिला की दोन्ही आचायं आपल्या कठेत सारखेच निपूण 
आहेत, पण गणदासाला चांगरी शिष्या लाभल्यामृढं त्याची सरडी क्ली; 
(२) राजाने मालकरिकरेला पाहिली त्या दिवसापासून त्याचें मन तिच्यावर 
फार बसले आदे, माखविकेचीही तशीच स्थिति क्षाल्यामुे ती वापरलेत्या 
मालतीमालेप्रम्णें म्लान क्ञाखी आहे; (३) उद्यानांत वसंत तु पुरू 
क्षाला तरी सुवर्णाशोक वृक्षाखा पले येरईदनात ह ध।रिणीला कठविण्या- 
करितां उद्यानपाक्िका राजवाडचाकंडे जाण्यास निघते. यानंतरच्या 
मुख्य प्रवेशशात राजा व विदूषक यांच्या संभाषणावरून समजते की इरा 
बती राणीने आपली सखी निपुणिका पाठव्न राजास विनंती केटी होती 
की वसन्ते ऋतु सुरू साला अहे, तरी आपणाबरोबर क्षोपाटठ्चावर बसून 
क्षोके च्यावे अशी माक्षी इच्छा आहे. राजानेही तिला प्रथम हो म्हटले 
होतें. मागहून भापके मन मालविकेवर बसले आहे असें राणीच्या ध्या- 
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नांत येई असें वाटून तो तिकडे ज।ण्याचं टाछीत होता, पण विदूषका- 
च्या आग्रहावरून ते दोधेही प्रमदवनाकडे जातात. उद्यानांत गेत्यावर 
राजा वसन्तचछतूची शोभा वर्णन करतो. हँ वर्णेन फार बहारीने उतरले 
भह. इतक्यात मालविकाही तेथे येते. तिच्या स्वगत भाषणावरून समजते 
की व्रिदूषकाने कांही खोडी केल्यामुद्धे धारिणी ज्लोपाठ्चयावरून् खारी 
पडली व तिचा पाय दुखावला. त्यामुढे सुवर्णाशोकाला पठे वेण्याला 
जरूर तो लत्ताप्रहार देण्यासाठी तिने मालविकेला पाठविले आह व पांच 

रात्रीच्या भांत त्याला फुल आली तर मी तुज्ञी इच्छा पूणं करीन भसे वचन- 
ही दिर अहि. नंतर ती एका शिलेवर बसते. तिला दरून पाहताच राजाव 
विद्षक दोघेही तिच्या नकठढत तिजजवन् येडन उभे राहतात. तितक्यात 
माटविकेच्या पा्यांना अलवतक लावण्याकरितां व नूपुर धालप्याकरितां 
तिची सखी बकुलावलिका तेथे येते. राजा उद्याना गेखा असते समज- 
त्यमु इरावती व तिची दासी निपुणिका हयाही तेथे येतात व संभाषणे 
एेकत उभ्या राहतात. विदूषकाने प्रथमच “ राजावर प्रेम करण्यांत माल- 
विक्रेला प्रोत्साहन दे," भसे बकुलावक्िकिला सांगून ठवे होते. त्याप्रमाणे 

भालविकेच्या पायाला अलक्तक रावरताना व नूपुर धाल्तांना ती मोाढठधा 
चातुयनि तें काम करते. मारविकेला धारिणीची फार मीति वाटते. तेम्हा 
ती म्हणते * अग भ्रमराचा त्रास सोसावा लागेक म्दणन का कोणी वसन्त- 
ऋत् चे सर्व॑स्व असा आंन्याचा मोहर कर्णावर अरुंकार म्हण्न ठेवत नाही ! ' 
तिचे पाय अखंकृत क्षाल्यावर त्यांच्यांत पृदील संभाषण होतं-- 

बङुरावङिका-एष उपारूढराग उपमोगक्षमः पुरतस्ते वतते । 
मारूविका (सहर्षम् )-रि भता । 
बकुरुवङिका ( सस्मितम्)-न तावद्धतां। एषोऽशोकशाखावरम्बौ 

प्व गुष्छः। अवतस्यैनम्। 
यांत राजा व अशोकपल्लव यांस सारखेच छागू पडणारे "राग व 'उपमोग' 
हे देषयुक्त शब्द योजून बकुलावक्िकेने मोठधथा चातुयनि मालविकेच्या 
तोंडन तिचे प्रेम व्यक्त करविले आहे. राजा तें आइन एेकतच असतो. 
त्यामृढे त्याला अत्यंत आनंद होतो हैँ सांगावयास नकोच. नंतर राजाला 
प्रकट दोण्याा कांही निमित्त पाहिजे होते, म्हणुन विदूषक प्रथम पृ होन 
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म्हणतो, "अग, आमच्या महाराजांचा प्रियवयस्य अदा या अशोकाला खाथ 
मारणे बरे का? त्यावर 'राणीच्या आज्ञेने हिने असे केके, दिला क्षेमा 
करावी' असे बोलून बकुलावलिका मालविकेकडन राजाला नमस्कार कर- 
विते. नंतर “आनंदरूपी पुष्प पष्कठछ दिवस मला लाभे नाही, तेव्हा तुद्या 
स्पर्शामृताने माक्षी ही इच्छा पूणं कर' असे राजाने म्हणतांच इरावती पुढे 
होऊन रंगाचा बेरंग करते. "तृं येईपयत हिच्याकशीं बोलून मी मनोरंजन 
केरीत होतो" असे बोलून राजा आपल्या वतेनावर सारवासारव करण्या- 
चा प्रयटन करतो. पण इरावतीचें त्याने थोडेच समाधान होणार ? तितक्यात 

कमरेतून गद्टून पटणारा कमग्पटा घेञन ती राजाला मारायला धावते व 
राजा तिच्या पायां पडतो तरी त्याकडे लक्ष न देतां आपल्या दासीसहं 

निघून जाते. (अंक ३). चौध्णा अंकाच्या आरंभीं राजा व [विदूषक यांच्या 
भाषणावरून आपणांस कनं कौ इरावतीने तक्रार कैत्यावरून धारिणीने 
मालविका व बकुलावलिका याना तढठघरांत कोंडन ठेवले आदह व 'माज्ञी 
मुद्रैची अंगटी पाहिल्याहिवाय त्यांना सोडं नको' म्हणून पहारेकरणीखा 
ताकीदे दिली आहे. 

नंतर राजाच्या विनतीव्ररून तिला सोडविण्याची युक्ति योजन 
विदूषक राजाला धारिणीदेवीच्या समाचाराकरितां पाठवितो व आपणही 
रिक्तहस्ताने तिला भेदं नये म्हणून उद्यानांतून फटे आणण्याच्या मिषाने 
मागे राहतो. प्रतिहारीकाही तो आपल्या कटांत सामील करून घेतो. 
नेतर धारिणी व परिव्राजिका हवाश्लीर जागीं बोखत बसत्या होत्या तेथे 
राजा जातो. त्याचं थोडं संभाषण होते तोच विदूषकं यज्ञोपवीताने आंग- 
ठघाला घट् बांधून घाबन्या घाबन्या प्रवेश करतो व म्हणतो, 'राणीसाहेबा- 
च्या दर्शनाकरितां फुले घेन यावे म्हणून मी प्रमदवनांत गेखों होतों 
तेथे अशोकाचीं फटे खुडण्यासाटी मी उजवा हात पढे केला तोच त्याच्या 
डोीतून निघून एका सापाने हा पहा येथे दंश केला." ते एकून राणीला 
फार वाईट वाटते. नंतर त्याङा ध्रुवसिद्धि नामक राजवै्याकड पाठवितात. 
त्याच्याकड्न निरोप येतो कौ सर्पाची मुद्रा जिच्यावर आहे अही एखादी 
वस्तु घेऊन पाणी मंतरावयाचें आहे. तशी काही वस्तु असल्यास पाठवा. 
राणी आपत्याजवटची स्पमद्राकित अंगटी त्या कार्याकरितां देते व कम 
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क्ञाल्यावरोबर परत करण्याबरहल बजावते. नंतर "राजाला प्रहाची बाधा 
भह, तेव्हा सवं बंदिवानांची मुक्तता करावी असे ज्योतिष्यानी सांगि- 

तल्यावरून इरावतीला वाईट वाटूं नये म्हणून धारिणी राजाकड्न 
मालविका व बङुखावकिका यांची मुक्तता करीत आहे, ही तिची भंगठी 
पहा 1! ' असे म्हणून व ती सपेमुद्रांकिंत अंगटठी दाखवून विदूषक त्यांची 
मुक्तता करतो व त्यांना प्रमदवनांत षपाठ्वितो. राजाही जरूरीचें काम 
पाहण्याच्या निमित्ताने राणीजवदून निसट्न गृढ मार्गन तेथे जातो. तभे 
विदूषकही त्याला भेटतो. राजाची व मालविकेची गांठ घालून दिल्यावर 
विदुषक व बकुलावलिका तेथून जातात. विदूषक बाहेर एका शिखात- 
लावर बसतो व तेथे त्याला ज्ञोप लागते. तैं इरावतीची दासी पाहते व 

आपल्या स्वाभिनीला कठविते. तेव्हा त्याची प्रकृति आता करी हे तें 

पाहण्यासारीं इरावती दासीसह तेथे येते, तों विदूषक “ मालविके, तु 
इरावतीखाही मागें टाक ' असं स्वप्नांते बरठ्तो तें एेकून हइराव- 
तला राग येतो. तेब्हा त्याला भिवविण्यासाटी तिची दासी सापासारखी 

वाकडी असलेली काटी विदूषकाच्या अंगावर टाकते. तो घाबरून ओरड- 
तौ. तें एकून राजा, मालविका व वकूुखावकिका तेथे येतात, ते पाहून 
इरावतीचा क्रोध अनिवार होतो. ती ते सवं धारिणीला कटविण्यासाटी 
दासीला पाठविते. अता या प्रसंगांतून आपली कशी सुटका करून घ्यावी 
भसा १च राजाला पडला असतां धारिणीतच्री लहान मलगी वसुमती 
पिगट रंगाच्या वानराने घाबरविली असल्याचे समजते, तेब्हा स्वतः हरा- 

वतीच तिला उगी करण्याकरितां राजाला तिकडे पाठविते. तें पाहून विदूषक 
मापल्याशीं म्हणतो, शाबास पिगख्वानरा ! शाबास ! तुं वेक्ेवर आपल्या 
सोबत्याच्या रक्षणाथं आलास ! ̀ इतक्यात पडद्यांत "अही काय हे आचये! 
पांच रात्री ब्हावयाच्या अगोदरच सुवर्णागोकाला कठा आल्या ! हमला 
राणीला कठढविले पाहिजे !* भसे उद्यानपालिकेचे शब्द कूं येतात. 

तेव्हा, तुज्ञे मनोरथ पूर्णं करून राणो आपले वचन पाठीक,' असे बोलून 
बकुलावलिका मालविकेला धीर देते व॒त्याही उद्यानपाक्िकिबरोबर 
राणीकडे जातात. 

न.मा.८. . .१९ 
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तिसम्या व चौथ्या अंकाति अनेक प्रसंग घातल्यामुठे त्यांत कथान- 
काची गति शीघ् ्ालेटो दिसते. त्यांत इरावतीने अगदी आयत्या वेढीं 
येऊन राजाला व माङ्विकेला एकांतंत पकडणे या प्रसंगाची पुनरुक्ति 
ज्लाटी आहे; तथापि एकंदरीत त्यांत वेचित्रय पुष्कढ आहे. विद्षकाची 
मारुविकेला सोडविण्याची युक्ति अत्यंत नामी आहे. सपेमुद्रांकित अंगटीचा 
पुढे अता उपयोग करावा लागेल ह जाणून कालिदासाने परहिल्याच 
अकांत तिचा उल्लेख केका आहे, व्यावरून त्याचें रचनाकोशल्य प्रत्ययास 
येते. विदूषक शिलातलावर बसल्याबरोबर त्याला नोप लागून तो स्वप्नांन 
बरही लागतो हें धोडं अस्वाभाविक वाटते. पण ^स्वप्नवासवदत्त' नाटकात- 
ही याप्रकारचाच एक प्रसंग भासाने घातला आहे, त्यावषून केव 
कालिदासच या वावतींत दोषी टरत नाही. विद्पकाच्या भाषणांत नेहेमी- 
प्रमार्णे विनोद भरपूर आला आहे. आपल्या समोर मालविकेची स्तुति 
केठेली एकतां च दृरावतीचें तोंड पाहुण्यासारखें होत असेल ! (अंक ४). 

पांचनव्या अंकाच्या पहिल्या छोटा प्रवेशांतीक उद्यानपाटलिका व 

धारिणीचा सेवक सारसकर यांच्या संभाषणावरून असे कटठतं की धारिणो- 
चा मृश वसुमित्र याची अडवमेधतुरगाचें रक्षण करण्याच्या कामीं योजना 
ज्ात्याम॒ठे त्याला दीघर्युष्य प्राप्त व्हावे म्हणून राणी बराह्मणांस सुवणं- 
दक्षिणा देत असते. राणोच्या भावाने-कीरसेनाने-विदर्भनृपतीवर विजय 
मिदढविला असून माववसेनाची मुक्तता केली आहे. त्याने मौल्यवान् रत्ने व 
कित्पकारिका दासी नजराणा हयणून पाठ्विल्या आहेत. नंतरच्या मुख्य 
प्रवेशांत नुकत्याच फुरलेल्या सुवर्णाशोकाा पाहण्यासाठी साखंकृत माल- 
विकाव परिव्राजिका यांसहु धारिणी प्रमदवनाकडे जाते.व राजाखाही 
तेथे बोलावते. ते सवं तेथं जमल्यायर कंचुकी माधवसेनाकड्न आअचेल्या 
दोघां संगीतनिपुण दासीना घेन येतो. त्या तेथे आल्याबरोबर मालवि- 
केला आपल्या धन्याची बहीण म्हणून ओटखतात. माधवसेनाला पकडल्यावर 
त्याच्या सुमति नामक सचिवाने हिला गुप्तपर्णे तेथून नरे होतें असें त्या 
सांगतात. नंतरची ठकोकत परिव्राजिका पृढीलप्रमाणे सांगते,-“ आयं सुमति 
दा माक्षा वडील भाऊ. हिला घेऊन तो एका ग्यापाव्यांच्या तांडथास 

जाञन मिढाका. अरण्यातून जात असतां त्यांच्यावर चोरानी हल्ला 
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केला, त्यावेठीं त्यांच्याशीं शौयनि ल्दरून मास्या भावाने देहु उेविला. ते 
पाहून मला मूर्छा आरी. पृडे मी भानावर येऊन पाहिले तोही कोठे 
दिसेना. तेब्हा भावाच्या शरीराला अग्निसंस्कार देऊन मी आपल्या 

देशांत आले व काषाय वस्त्रं धारण केटी. या माटविकरेखा वीरसेनानें 
सोडविकेव नंतर दासी म्हणून धारिणीदेवीकडे पाटविै. हिचे वडील 

असतांना एका भविष्य जाणणा्या साधून सांगितले होतें की हिला वष- 
भर दासी होऊन राहावें कगे. तें घडून येत आहे अपे पाहून मी याविषयीं 

कोणाजवन बोलले नाही." मालविका ही यःकरिचित् दासी नसून राजकेन्या 
आदे, तिला आपण उगीच वाईट रीतीने वागविके याबहक राणीला पश्चा- 
ताप होतो व तिचे राजाशीं गन खावण्याचा ती निश्चय करते. अमात्य- 

परिषदेच्या संमतीने राजा विदि राज्य यज्ञसेन व॒ माधवसेन यांमध्य 
वाटूनदेतो वे वर्धा नदी ही त्यांच्या राज्याची मर्यादा ठरवितो. इतक्यात 
प्राटीपुद्राहून सेनापति पृप्यमित्राचे खालीर मजकुराचें परत्र येते. “यज्ञाचा 
घोडा सिन्धूनदीच्या दक्षिणतीरावर यवनानी पकडला होता; पण कुमार 
वसुमित्राने त्यांचा पाडाव क्न तो सोडविखा. कर्तां राग टाकून सवं 
राण्यांसह् तुम्ही यज्ञसमारंभाथं इकडे निघून यावे. आपल्या पृत्राचा परा- 

क्रम एेकून धारिणीला अत्यंत अगनंद होतो;व ती इरावतीच्या समतीनं 
राजाका मालविका अर्पण करते. राजा तिचा स्वीकार करण्यास लाजतो, 
तेष्हा राणी किचित् हंसून विचारते ' मग काय माञ्षी अवज्ञा करावयाची. 
त्यावर विदूषक म्हणतो “ राणीसाहेव हा टोक्राचार आहे! विवादाच्यां 
वेणीं प्रत्येक नवरा लाजत अक्तो." नंतर परिव्राजिका माधवसेनाकडे 
जाण्यास परवानगी मागते, पण राजा वं राणी तिका आपत्याजवद्टच राह्- 
ण्याविषयीं आग्रह् करतात. शेवटी भरतवाक्याने अंक समाप्त होतो. (अंक ५). 

या अंकांत एकामागून एक इतक्या गोष्टी घडून येतात की त्या- 

मुदे माख्विकेचा राजाशीं विवाह लावण्याजिवाय गत्यंतर नाही असें 
धारिणीला होऊन जाते. ठराविक मुदतींत आपल्या प्रिय सुवर्णाशोकारा 
कछया आल्यामृद्े राणीला आपले वचन पाटणे भाग होते. तरशत माल- 
विका कोणी हीन कुठछातील सू राजकन्या आहै व तिला आपण 
बटकीसारली वागवून व तेठघरांत कींड्न भयंकर अन्याय केखा अहे, हें 
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धारिणीच्या मनाला लागून राहत. तितक्यात तिच्या अल्पवयस्कं मुलाने 
मोठमोठ्या योद्धचांनाहीज्याचा अभिमान वाटावा असा पराक्रम गाजविखा 

अशी वार्ता कठल्यामुं त्या आनंदांत ती स्वीस्वभावसुलम मत्सर व्रिसरून 
राजाला भाकविका देण्यास तयार होते यांत आश्चर्यं नाही. 

' मालविकाग्निमित्रा चे संविधानकं गृतागृतीचे असे तरी त्यांत 
बेचिव्रयपूणं प्रसंगांची वाण नाही. विदूषकाने मालविका राजच्या दुष्टीस 
पाडण्याकरितां व पु ती कंदेन पडल्यावर तिची सुटका करण्याकरितां 
योजिकेल्या युक्त्याही नामी आहेत. या नाटकांत त्याचा विनोद केव 
खाद्यपेयांवर अधिष्ठितं नसून कथानकाशीं सुसंबद्ध व॒ मनोहर असा 
क्षाला आहे. कालिदसाने या नाटकाचें संविधानक कोट्न घेतले तें 
समजत नाही. तथापि त्यांतील पुष्यभित्राचा अवमेध, वसुमित्रानें 
यवनांवर मिठढविलेला विजय, विदर्भाधिपतीचा पराभव, त्याच्या 
राज्याची वाटणी व त्याच्या धराण्यातील राजकन्येश्षीं अग्निमित्राचा 
विवाह, इतक्या गोष्टी एतिहासिक दिसतात. पुष्यमित्राची सेनापति ही 

पदवी व त्याने केलेला अहवमेध यांच्या एतिहासिकत्वाबहूल तर संशय 

घेण्यास जागाच नाही. कारण त्यांचा उल्लेख अयोध्येच्या शुगकालीन शिला 
लेखांते स्पष्टपणे अकेला मागे (प° ८६) दाखविला आहे. कालिदासकाीं 
अग्निमित्राची विलासप्रियता ही परंपरागत गोष्टीवरून लोकांस माहीत 
मसावी. या नाटके संविधानकं रचण्यांत त्याला कदाचित् गुणाढध्याच्या 
"बृहत्कथे'चा उपयोग क्षाला असेल. ही "बृहत्कथा ' मूठ पैशाची भाषत होती. 
ती सध्या उपलब्ध नाहा. पण तिचीं सारडषू्पाने दोन रूपांतरे-सोम- 
देवाचा "कथासरित्सागर' व क्षेमद्राची 'वृहत्कथामंजरी' हीं सध्या उपलन्ध 
आहेत. त्यांत पुढील गोष्ट आली आहे. 

^ उज्जयिनी येथील राजा महासेन याच्या वासवदत्ता नामक मुलीचा 
विवाह वत्सदेशाचा राजा उदयन याच्यारीं ज्चाला होता. वासवदत्तेच्या 
पाक नांवाच्या भावानें अ।पण स्वतः जिकून आणलेली एक बन्धुमती 
नांवाची राजकन्या आपल्या बहिणीस भेट म्हणून पाठविली. ती श्पवती 
असल्याने वासवदत्ते तिचे नांव मजञ्जुकिका असें ठेवून तिला गुप्त ठेवली. 
पुढे एके दिवशीं उद्यानलतागृहांत वसंतक नांवाचा आपला प्रियभित्र 
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विदूषक यास घेउन फिरत भसतां उदेयनाने तल्लि पादिली व तिच्याशीं 
गृप्तप्णे गांधवं विवाह केखा. हें तेथेच लपून असलेल्या वासवदत्तेने पार्हिटे 
त्यामुषट तिखा क्रोध येऊन ती वसंलकाला बांधून घेऊन गेरी. तन्हा राजा 
तिच्या माहैरच्या साकृत्यायनी नामक परियाजिका मंत्रिणीला चरण गेखा 
व तिच्या साहाय्याने त्याने वसंतकास सोडवून आणले. राणीच्या अनुमतीने 
परिग्राजिकेने बन्धुमती राजास अपंण केटी. (कथासरित्सागर प० ५६). 

४ मालविकाग्निमित्राच्या संविधानक्रांत व॒ वरील कथानकरांत 
असणारे साम्य वाचरकच्या लक्षांत येईल. दोहोतही नायिका प्रथम 
गुप्तूपाने असणै, विद्षकाच्या साहाय्याने उद्यानलतागृहाति भेटणे, नतर 
बन्दीवास व शेवटी परित्राजिकेच्या साहाय्याने नायिकंशीं राजाचा विवाह, 
या गोष्टी समान आहेत. दोन्ही कथानकांत फरकही अर्थात् पुष्कठच आहे. 

तथापि कथानक कोट्न तरी घेऊन त्यांत जरूर ते फरक करण्याची कालि. 
दसाची संवय लक्षात घेतां 'मार्विकाग्निमित्रा्चें सविवानक बृहत्कर्थे- 
तून घेतले असणे अमंभवनीय नाही. पांच रात्रीत अशोकाला फुले आलीं 
पाहिजेत या अटीची कल्पना भासाच्या “पचरात्रः नाटकावहून कैत्नीला 
सुची असेल. तसे असे तरी पहिल्या व॒ दुसन्या अंकांतीख नाटघाचा- 
याचा कलह व मालविकेचा नाट्यप्रयोग, मालविकस सोडविष्याकरितां 
विद्षकाने योजिलेली युक्ति वेर गोष्टी कवीच्या कल्पनाशक्तीनेच 
निमिरेल्या दिसतात 

या नाटकाचें केथानक एकंदर अ!ख्दहा दिवस्तच आटपत अस 

ल्याने कालिदासाच्या इतर नाटकातित्यप्रमाणे यांत स्वभावविकासारखा 
अवकाश नाही. यांतील सवै पत्र अरंभापामून अखेरपर्थ॑त एकाच प्रका- 
रचीं राहतात. तसेच ही कवीची प्रथम नाटयक्रृति असल्यामुठ यांतील 
पात्रांच्या निरनिराढ्या मनोविकारांचं आविष्करण करण्याचा प्रयत्नही 

कवीने केलेला दिसत नाही. या नाटकांत अग्निमित्र व विदूषक हीं पुरुष- 
पात्रे व मारुविका, धारिणी, इरावती व परित्राजिका हीं स्वरीपात्रे मुख्य 
आहेत, हरदत्त, गणदास, बकुलावलिका, निपुणिका इत्यादि गौणपात्र होत, 
काकिदासाच्या स्वं नायकांत अग्निमित्र हा कनिष्ठ प्रतीचा दिसतो. संस्कृत 
नालंकारिकांच्या वर्गीकरणाप्रमणे पाहतां तो. धीरल्क्िति प्रकारच। 
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आहे. ^रधुवंशांतील अग्निवर्णाप्रमाणे तो राजकारणाकडे अगदीच दुर्लक्ष 
करीत नाही हे खरे; तथापि त्याच्या अंगीं लौ, प्ैरय, इत्यादि उदात्त मण 
मृीच दिसत नाहीत. या नाटकांतीर व्याच उदिष्ट म्हणजे कसी करून 
मालविकेशौं संबंव घडवून आणाव्रयाचा हँ दिसते. बाकी स्वारौ बोरुण्यांत 
मोटी मिस ! स्वरीदाक्षिण्य याच्या रोमरोमांत भिनकेटे ! मारविकै- 
बरोबर एकातांत पकडल्यावर इरावतीसारस्या चण्डिकंला प्रसन्न करण्या- 
करितां तो तिच्या पार्याही प्रडतो. आपल्या प्रेमामिलाषाच्या पूर्तीकरितां 
हा सदेव विदुषकावर अवलवून राहिला दिसतो. मालविका याच्या 
दृष्टीस पडावी म्हणून युक्ति योजिरी विदूषकाने; पृडढे एकांतांत पकडल्यावर 
तेथून निसटावें क्से ह सुचविकले विद्षकानेच; माखविकेला तछध्ररांत 
केंडत्यावर तेथून तिची सुटका करवून तिची व पाची प्रमदवनांत गाठ 
धातली तीह विदूषकानेच. तेब्हा हुरघडीं उपयोगी षडणारा हा ' काम- 
तन्त्रसचिव ' याच्या जवढ नमता तर याची अव्रस्था मोटी कठीण श्चाली 
असती असें वाटल्यारिवाय राहत नाही. अग्निमित्र हा तत्कालीन राज- 
नीतीच्या व कालिदासाच्याही दृष्टीने आदरशंमूत राजा होता, असे एका 
महाराष्टरीय विद्वानाने म्हटले आहे. पण तें सयुक्तिकं दिसत नाही. 

कर््यासिवरत्या मुलाचा हा बाप अन्तःपुरांत अनेक स्त्रिघा असतां आणखी 
एका-तारुण्यांत जिने नुकतेच पदर्भेण केले आहे अश्चा-दासीवर अनुरक्त 
होतो. तिच्या चोन कगट क रतांना पकडला गेल्यावर आपल्या स्त्री. 
च्या पायां पडतो, पण पुनः आपला नाद सोढीत नाही, बापाने अश्वमेध 
यज्ञ आरंभिखा असून दिग्विजय करण्याकरितां अरव सोडला असतां त्या. 
च्या मा स्वतः जाऊन त्याचें रक्षण करण्यां स्वतःच कर्तेभ्य सोदून 
आपल्या अल्पवयस्कं कुमारास ते करण्यास पाठवितो, विदर्भदेशावरही 
स्वतः स्वारी करीत नाही, तर त्यावेीं अन्तःपुरांत प्रेमचेष्टा करण्यांत 
दंग असतो--अशा विलासी व कर्तव्यशून्य राजाला, भापल्या इतर प्र॑थांत 

दिलीप, रघु, राम इत्यादि राजर्षी ची उदात्त चरित्रे रसाठ वाणीने वर्णेन 
करणारा काकिदास अदेशं मानील असे वाटत नाही. तेव्हा या नाटकांत 
कवीने स्वकारीन सामान्य राजेलोकांचीं अंतःपुरांतीर कारस्थानें वणिलीं 
असावी असें वाटतं 
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कालिदासाच्या सवं नायकांतं अग्निमित्र कनिष्ठ, तर त्याच्या सवं 
विदूषकाति 'मालविकाग्निमित्रां'तील गौतम नामक विदूषक अत्यंत हूशार 
आहे. इतर विदूषकांप्रमाणे हा खाद्यपेयांचा भोक्ता व ज्ञोपाद्् भाहैच. 
पण तो त्यांसारखा विसराद्ध् व सांगकराम्या नाही, उलट कारस्थाने रच- 
ण्यांत अतिशय निपुण आहे. शिवाय तो हज रजवाबी असून उपहास करण्यांत 

कुश आहे. राजाशीं त्याचा अत्यंत स्नेह आहे. त्याला मालविकेची प्राप्ति 

व्हावी म्हणून तो नाना प्रकारच्या युक्त्या योजितो. दोन नाटचाचार्याति 
कल्ह् घडवून जाणतो; मालविकेा प्रमदवनांत पाठवावे म्हणून कांही खोडी 
करून राणीचा पाय दुखवितो; शेवटी राणीकडन अगठी मिदविण्याकरितां 
आपणास विषबावा क्चालेली दाखवितो; त्यावहून कारस्थानाचें जाठं विण- 
ण्याप्रमाणे अभिनयकटेतही तो अध्यंत त रेज दिसतो. इरावती त्याचें नैपुण्य 
पाहुन त्याला (कामतंत्रसचिव' ही पदवी बहार करते, तेब्हा तो म्हणतो 
'राणीखारेब! कामनीतीचें एक अक्षरही मला येत असेक तर मी गायत्री- 

मंत्रही भिसरेन! ' अशा बद्धिमान् मनृष्याला परंपरेस अनुसरून कालिदासाने 
खादाड व लोपाद् दाखविले आहे. तथापि त्यांतील विसंगतपणा लौकरच 
त्याच्या लक्षांत आलेला दिसतो. शिवाय इतका हुशार मित्र दाखविण्याने 
नायक हा अगदीच मेषपात्र ठरतो. त्यामठं आपल्या इतर नाटकात त्याने 
विदूषकास प्राचीन परपरेप्रमार्णेच रगविले आहे. 

मालविका ही विदर्भराजकन्या, पण देवदुविलासाने तिला दासी 
म्हणून राबावें लागते. ती अत्यंत सुस्वरूप व नाटयकलेत निपुण अरी 

दाखविरी आहे. पूवीं आपला अग्निमित्रारीं विवाह होण्याचं धघाटत हीते 

हें तिला माहीत असावें. तथ।पि दैववशात् दास्य प्राप्त ज्ञाल्यावर तें उच्च 
पद प्राप्त होणें अश्ञक्य आहे याची तिला जाणीव आहे. राजाच मन आप- 

ल्यावर बसले आहे व तो आपल्या संगमासाटी आतुर आह असे समजल्यावर 

मागचा पुहचा विचार न करतां व आदढेवेढे न घेनां ती कवल होते, त्यामृठ 
या बाबतीत पावती व शकुंतला या कालिदासाच्या इतर नायिकांइतकी 
ती धौरप्रकृति दिसत नाही. हिवाय, अज्ञातवाक्ांतील कष्ट अनुभवीत असतां 
तिला जापल्या पूर्वीच्या वेमवाची स्मृति कधी ्ञाटी होती ममं तिच्या 
भाषणांवून दिसत नाही, हेही जरा अस्वाभाविक दिसते. धारिणी व इरा- 
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वती यांच्या स्वभावांतील विरोध कालिदासाने उत्तम प्रकारे दाखविला 
आहे. धारिणी ही मध्यम वयाची असून पटुराणी आहे. अन्तःपुरांत सर्वा- 
नाच तिचा वचक आहे. आपल्या पतीने फूलपाखरूवृत्तीने नित्य 
नव्यां नथ्या स्त्रीवर आषक व्हावेहं तिला मृढीच अवडत नाही. मालविका 
ही तर यःकरदिचत् दासी. तेब्हा राजाच तिजक्रडे लक्ष गेले आह असें 
समज्तांच सावधं होऊन ती त्याच्या दृष्टीस पडूं नये म्हणून प्रयत्न करते. 
तथापि ती प्राप्त ्लाल्यारिवाय आपला पति सुखी होणार नाही हें ध्यानात 
आल्यावर ती त्याला अपण करण्याइतकीो उदार होते. आपल्या पृत्राखा 
दीर्घायुष्य लाभून विजय प्राप्त व्हावा एतदयं ती दररोज नियमाने दान 
देते. आपल्या भेटीकरितां फे ख॒डत असतांना विदूषकास सपंदंश नाला 
है समजतांच तिला अस्यत वाईट वाटते. यास्ारख्या प्रसंगांनी तिच्या 

स्वभार्वातीर कोमल छटा कवीन व्यक्त केल्या अहित. याच्या उलट इरा- 
वती तरुण, नत्यगायनाि शिक्रणारी व राजाच मन आपल्यावरून उड्न 
जाऊ नये म्हण्नं थोरल्या राणीला सांगन मालविकेला वबंदिवासांत टाक- 

णारी मत्सरी व मानी स्त्री दिसते. या दोन -पण्यांच्या वयांतीक व स्वभा- 
वांतीर फरक दिसून येण्याकरितां कालिदासाने मयप्रादान केठेल्या इरा- 
वतीस रंगभूमीवर आणले आहि. ज्याचें तार्ण्य उलटून गेले महे त्या 
स्त्रिया मद्यप्राशन करीत असत असा कोठेही उल्लेख नाही. तेब्हा या प्रसं- 

गाने कालिदासास स्वकाीन राणीवर टीका करावयाची होती ह मागं 

(प० १८) उल्लखिलेे एका विद्वानाचें म्हणणें पटण्यासारखं नाही. 
पण्डितकोौरशिकी ही माधक्सेनाच्या सचिवाची बहीण. बिचारीवर 

अकाली वेघव्यप्रसंग आलाहोता. पुढे मावाच्या मुत्यूने तर तिचा 
राहिला आधारही तुटका. तेव्हा विषण्ण होऊन तिने संन्यासाश्नरमाचा 
स्वीकार केला. तत्कालीन परिस्थितींत राजकुांतं प्रवेश करून घेण्यास 
तिला फार प्रयास पडले नसावेत. तेथे मालविकेला पाहतां च पूर्वी संकल्पि 
ल्याप्रमाणे ब एका सिद्धाने भविष्य वतंविल्याप्रमाणे अग्निमित्राक्षीं तिचा 

विवाह घड्न येणं शक्य आहे असें तिला वाटते व त्यासाठी ती विदूष- 
कास मदत करते. संब॑घ नाटकति माख्विकेने तिला ओखखल्याचें दिसत 
नाही ह मात्र अष्चियं अहि. कालिदासाने गौणपार्त्रहही थोडक्यतिं 
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उत्तम रीतीने रगविलीं अहित. हरदत्त व गणदसि या नाटथावार्याचां 
आपल्या कंलेविषयीं अभिमान व॒ परस्पराविषयींचा मत्सर, बकुला- 

वलिकेचें आपल्या सखीवरचं निष्कपट प्रेम व॒तिच्याकरितां संकटे 
सोसण्याची तयारी, निपुणिकेचें मालविकादिकांच्या अर्धवट व आडनं 
एकलेल्या संभाषणावरून अनुमान कादण्यांत दिसून येणार नैपुण्य, हीही 
कालिदासाने उत्तम रीतीने दाखविलीं आहेत. 'माटविकाग्निभित्रा"ची 
भाषा प्रसादपूणे व मनोहर आहे. तीत कोठेही क्लिष्टपणा व करत्रिमतां 
दिसत नाही. या नाटकांतं काकिदासाने भलंकारांचा अतिरेक न होऊं 
देण्याची काठजी घेतली आहे. कवीचें है प्रथम्चेच नाटक असल्याने 
त्याने त्यांत ' मायूरी मदयति मार्जना मनांसि" इत्यादि ठिकाणीं तरुण 
कवीना विशेष आवडणान्या अनुप्रासादि राब्दांकारांचा उपयोग केला 
आहे. दोन तीन प्रसंगीं दलेषाचाही खुबीने प्रयोग केलेला दिसतो. तथापिं 
त्याच्या हतर प्रथाप्रमाणे यांतहौ उपमादि अर्थालकारांचें प्राचुर्यं ॒टिसून 
येते. एकंदरीत या नाटकाने त्याचे नांव सर्वामुखीं होऊन त्याला चन्द्रगुप्त- 
विक्रमादित्याचा कायमचा आध्रय मिगाला असावा. पुढे मागील प्रकरणात 
सांगितत्याप्रमणे चनद्रगृप्ताखा कुमारगुप्तं नामक् पुत्र भ्राला त्याप्रसंगीं 
कालिदासाने आपले कुमारसंभव" काव्य रचले. नंतर कांही वर्षानी राज. 
पत्राला बौवराज्याभिषेक क्षाला त्यावेढीं त्याचे दुसरें नाटक " विक्रमो- 
वंशीय" रंगभूमीवर आले असावे. कारण या नाटकाच्या शेवटीं पुरूरव्याच्या 
जायु नामक पूत्रास यौवराज्याभिषेक केल्याचा प्रसंग वाणला बहे. त्या 
नाटकाकडे भाता आपण बदु. 

विक्रमोर्वल्चीय 
या नाटकाचे पांच अंक आहेत. आरंभींच्या नांदीत कालिदासानें 

कपल्या इतर नाटकाप्रमाणे श्रींकराची स्तुति केटी आहे. नंतर सूत्र 
धार पृडे येतो व प्रेक्षकांस उदहेशून म्हणतो, ' आमच्या प्रार्थनेस मान 
देण्याकरितां किवा या नाटकाच्या उदात्त नायकाचा गौरव करभ्या- 

करितां कालिदासाची ही कृति भापण लक्षपूर्बकं एकावी. ' या बेरी 
न.भा.८,...२० 
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कवीची चांगलीच प्रसिद्धि ज्ञाल्यामुर त्याला या नाटकाच्या गृणवणंनपर 
कांही सांगावे लागले नाही असें दिसते. नंतर आगामि पात्रांच्या प्रवेशाची 
सूचना देऊन सूत्रधार निघून जातो वं मुख्य प्रवेशास सुरवात होते. प्रथम 
रम्भा, मेनका इत्यादि अप्सरा प्रवेश केरतात व मदतीकरितां ओरडतात. 
ते एकन सूर्यपूजा करून परत येत असलेला पुरूरवा राजा त्यांच्याजवटठ 
जाऊन चौकी करतो. त्यांच्याकड्न व्याला असे कठते की कूबेरभवनाहून 
परत येत असतां उर्वशी नामक सुंदर अप्सरेला व तिच्या चित्रकेखा नांवा- 
च्या सखीला केशि नामक दैत्याने पकडले आहे. तं एकतांच त्यांना हेमकूट 
शिखरावर थांबावयास सागून राजा त्याच्या पारिपत्याथं जातो व थोडचा- 
च वेलानं चित्ररेखेन सावरलेल्या मृच्छित उवंशीखा घेञन परत येतो. 
नंतर कांही वेद्ाने उव्गी भानावर येते. त्या वेढचें तिचे सौँदयं पाहून 
राजा अगदी मोहित होन जातो. तो म्हणतो- 

अस्याः सगैविधो प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तप्रभः 
ंगरिकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयग्याबरृत्तकोतूहलो 
निमौतं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणा मुनिः ॥ विक्र ° १,८. 

° ह्या संदरीला निर्माण करणारा विधाता रम्य कान्तीचा चंद्र, शृंगाररसपर 

मदन कौ कुसुमाकर वसन्त असावा बरे? कारण वेदाभ्य।साने अरसिक 
क्षालेल्या व उपभोग्य विषयांविषयीं ज्याला मुठी च मौत्सुक्य नाही अशा ब्रह्म- 

देवषूपी जरठ क्षीखा इतके मनोहर रूप कसे निर्माण करतां येणार ! ' उवंशी- 
चंही मन राजाच्या शौर्यानि व गोड भाषणाने आकृष्ट होते. नंतर ते सवं 
एके ठिकाणी जमून बोलत असतात तो चित्ररथ गन्धवं तेथे येतो व राजास 
म्हणतो, "महाराज, नारद्छषीकड्न उवंशीहरणाची बातमी समजल्या- 

बरोबर इन्द्राने तिखा परत मिद्विण्यासाटी गन्धर्वसेनेला आज्ञा केटी षण 
मार्गत आम्ही भाटांकडन आपल्या विजयाचें वर्णन एेकून येथे आलो भह. 
तरी आपण हिखा घेन इन्द्राकडे चलाव. आपण इन्द्राच मोटठेच प्रियं 
केले आहे. * इन्द्राच्या प्रभावानें त्याच्या पक्षाचे मजसारखे लोक 
१) | [१ ०५. # व 9 ए +, ष 
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° अनुत्सेकः खं विक्रमालङ्कारः [ निगर्वीपणा हें शौर्याङा भूषणचं 
आहे |. या भाषणांत कालिदासाने आपला आश्रयदाता विक्रमादित्य हा 
गवं रहित आहे असें इलेषद्वारा सूचित केले आह्. प्रक्षकरांत बसलेल्या विक्र 
मादित्याला ही गभित स्तुति भावडली असेल हैँ सांगवयासे नकोच. नंतर 
अप्सरा व गंधवे आकाशमागें जातात. पण वेटीत अडकठेली मोत्यांची 
एकावली सोडविण्याच्या मिषाने राजाला पुनः एकदा पहाण्याकरितां उवंशी 

जरा मागें राहते. नंतर राजाह स्वनगरी परत जातो. (अंक १). यान॑तर 
सुमारे एका पंधरवडचाने दुसन्या अंकांतौर गोष्टी घडलेल्या दिसत।त, 
आरंभीं एक छोटा प्रवेश धातला आह्, त्यावखू्न आपणांस असे करते को 
राजाने आपले मन उवश्ीवर बसले आहे ही गोष्ट विदूषकाला कठविली 
होती व त्याला ती गुप्न उेवण्याब्रहुल बजावके होतें. पण काञ्चीलज।ची 
मुलगी व पुरूरब्याची राणी भौशीनरी हिका राजां मन दुसन्या कोणा 
स्त्रीवर बसल्याचा संशय आल्यावरून तिने आपल्या निपुणिका नामक 
दासीखा पाठविले आहे. ती मोठ्या युक्तीने विदूषकाकडन तं रहस्य 
कादून घेते. नंतर राजकायं पाहून ज्ञाल्यावर राजा विदूषकासह प्रवेश करतो. 
मनोविनोदनाथं कोठे जावे असे राजाने विचारतांच विदूषक उत्तर करतो, 
° चला आपण सैपाकघरांत जाऊं. तेथे पंचपक्वान्नं तयार करण्याकरितां 
जमविकलेी सामग्री पाहून आपले मन रमविणे शक्य आहे. ' राजाला अर्था 
तज ही सूचना पसंत पडत नाही ! तेव्हा ते प्रमदवनांत जातात. तेथे वस- 

न्तागमनामृष्ठं अकेल्या आम्बमंजरी पाहुन राजाच मन जास्तच अस्वस्थ 
होते. तेब्हा उवंशीसमागमाचा एखादा उपाय शोधण्यासाटी राजामे 
सांगितत्याप्रमाणे विदूषक विचार करीत बसतो. राजाला भावी समागमाचे 

सूचक असे क्षुभ शकुन होतात. त्यामृढं तोही आशेने वाट पाहत बसतो. 
इतक्यात विमानांत बसून उववंशी व चित्ररेखा तेथे येतात. विदुषक व राजा 
यांस विचारमग्न पाहून ते काय बोलतात ते एेकण्यासाठी त्या तिरस्करिणी 
विद्येने अद्य होऊन जवलच उभ्या राहतात. इतक्यात विदूषकं म्हूणतो 
“राजा! सापडला मका उपाय ! स्वप्नांत समागमं करून देणारी निद्रा 
सेवन कर किवां उवंक्षोचे चित्र कादून ते सारे पाहत रहा." राजा म्हणतो, 

हि दोन्ही उपाय वाक्य नाहीत. माक्षं हदय मदनशरांच्या त्यांनी युक्त 
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असल्यामुठे मला प्रिथेचा समागम करविणारी निद्रा प्राप्त होणे शक्य नाही. 
बरे तिचे चित्र काढवें तरते पूणं ब्हावयाच्या अगोदरच माह््या नेत्रांत 
अश्रु उभे राहिल्यारिवाय राहणार नाहीत. मका होत असलेला हा दारुण 
मदनसंताप उरववंशीला समजत नाही असें दिसत.“ तं एेकतांच उर्वशी आपली 
मदनबाधा वणेन करणारे दोन श्लोकं रचून ते एका भूर्जपत्रावर लिहिते व तें 
राजापुटढे टाकते. राजाला ते वाचन प्रत्यक्ष उरवंशी भेटल्याइतका आनंद 
होतो. त्याच्या अंगुलोना घाम सुटतो. तेब्हा अक्षरे खराब द्ोऊं नयेत 
म्हणून तो ते भूजंपत्र विदषकाजवटठ देतो. नंतर उर्वरी व चित्रलेखा प्रकट 
होतात. त्याचें थोड संभाषण होतं तोच भरताने अप्सरांस शिकविलेल्या 
अष्टरसयुक्त॒नाटकाचा प्रयोग पाहण्याची इद्राला इच्छा आहे, तरी उवं- 

शीला घेन त्ं छौकर ये,' भसं एक देवदूत चित्रलेखेस सांगतो. तेष्हा 
राजाची अनुज्ञा घेऊन मोठा कष्टाने उवी सलीसह परत जाते. नंतर 
मनोविनोदाकरितां राजा विदूषकाकंडे ते भूजेपत्र मागतो. त्याच्या हातून 
ते पूर्वीच गदढयून वान्याने दुसरीकडे गेले होते. तेगष्ा तो म्हुणतो--"इथे तें 
कुठेही दिसत नाही. उवंशीच्या मार्गाने गे असे दिसते. या हर्गर्जीपणा- 
बहल राजा त्याची कानउघाडणी करतो. नंतर ते दीषेही त्याचा शोध कश 
लागतात. तोच निपुणिका दासीसह ओौशीनरी राणी तेथे येते. तिच्या नृषु. 
रांत तें भूजंपत्र जाऊन अडकते. निपुणिका ते राणीला वाचून दाखविते व 
हा उवंशीचा प्रेमटेख असावा असें अनुमान करते. नंतर राणी पृडे होऊन 

म्हणते ' महाराज { मापण रोधीत आहां ते है भूजंपत्र भ्या! ` 
मी दुसरच कांही पहात होतों अकी राजा बतावणी करतो. पण तिने 
राणीचे थोडेच समाधान होणार ? तेब्हा तिला प्रसन्न करण्याकरितां राजा 
तिच्या पायां पडतो. त्याकंडे लक्ष न देतां ती दासीसह निघून जते. तेम्हा 
विदूषक म्हृणतो, ही निघून गेली हे आपणांस बरेच क्ले. ज्याचे डेठे 
आले आहेत अशा माणसाखा दिग्याची ज्योत समोर असली सहन होत 
नाही. त्यावर राजा उत्तर करतो, “भित्रा असे नाही. उरवंशीवर माक्ष प्रेम 
सले असले, तरी राणी विषयी माहा मनति पूर्वोप्रमाणेच आदर भाहे. 
नंतर मध्याहनसमय ज्लात्यामृरढे दोषेही स्नानभोजना्थं जातात. (अंक २). 
तिसच्या अंकाच्या आरंभींही एक कहान प्रवेश धातला आहे. त्यांतील 
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पल्लव व गाङ्व या भरतमुनींच्या शिष्यांच्या संभाषणावषून आपल्याला 
असें समजतं की उवंशी स्वर्गासि परत गेल्थावर इन्द्रसभेसमोर सरस्वतीने 
र्वठेल्या “लक्ष्मीस्वयंवर' नामकं नाटकाचा प्रयोग क्ाला. त्यांत मेनकेने 
वार्णीची व॒ उवंशीने लक्ष्मीची भूमिका घेतली होती. स्वयंवरप्रसगीं 
वारुणीने लक्ष्मीला विचारले, “ सखे ! है विष्णूसह सवं लोकपाल येथे 
अकले आहेत. यापैकी कोणावर तुज्ञ मन बसले आहे?" त्यावर 
तिने ‹ पुरुषोत्तमावर ' असें उत्तर द्यावयाचें पण "बुद्धिः कर्मानुसारिणी ' 
या न्यायाने लक्ष्पीवेषधारी उवंशीच्या मुखांतून " पुरूरन्यावर ' असे शब्द 
चकन बाहेर पडले व सर्वाचा विरस साला. तेब्हा भरतमुनीनी रागावून 
' तुक स्वर्गातीर स्थान नष्ट होईल ' असा श्चाप दिला. पण इन्द्राने नाटक- 
प्रयोग संपल्यावर खारी मान घालून बसलेल्या उर्व॑सीला म्हटले, पुरूरवा 
राजा मला युद्धात साहाय्य करतो तेव्हा त्याला इष्ट तें मला केके पाहिजे; 
करितां त्ू त्याकडे जा व तुया मुलाचें त्याला देन होर्ईपर्यत व्याजवट 
रहा.' मागील अंकतीरू गोष्टी घडल्या त्याच दिवी तिसन्या प्रहरी 
वरो प्रकार स्षाला असावा. त्या दिवशी रात्री षडलेला वुत्तांत यानंतर- 

च्या मुख्य प्रवेशांत वाणला आहे. आरंभी कचुकौ प्रवेश करतो व पुदील- 
प्रमणं सायंकाढठचे वणन करतो-- 

उव्कीणां इव वासयष्टिषु निश्ानिद्रारुसा बर्हिणो 
धूयैजीरविनिःसखतैवंडभयः संदिग्धपारावताः । 
आशथारप्रयतः सपुष्पबलिषु स्थानेषु चार्चिष्मतीः 

सन्ध्या्मगखूदीपिका विभजते श्चुद्धान्तबद्धाजनः ॥ विक्र० २, २. 

या इ्लोकांत संध्यासमये सुंदर वर्णेन केले आहे. नंतर राजा व विदूषक 
प्रवेश करतात. तेब्हा 'मणिहूर्म्याच्या गच्चीवख्न आज रात्री चन्द्र चांगला 
दिसेल. तरी त्याचा रोहिणीशी संयोग होईपर्थत महा राजां समवेत पाहत 
बसार्वे अशी माज्ञी इच्छा आहे --भसा राणीचा निरोप कंचुकी राजास 
कठवितो. तेव्हा ते सवं गच्चीवर जातात. तेथे उदयोन्मुख चन््राच्या 
किरर्णानी अंधकार नाहीसा होत अहे असे पाहून राजा त्या दुश्याचें 
लालीलप्रमाणे वर्णन करतो- 
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उदयगृढशश्ञाङ्मरौचिभिस्तमसि दूरमितः प्रतिसारिते। 
अरुकसंयमनादिव रोचने हरति मे हरिवाहनदिङ्मुखम् ॥ विक्र ° २,६. 

"उदयपर्वंताआड असलेल्या चन्द्राच्या किरणांनी अंधकार दूर सारला असतां 
ही पूवंदिरोचैं मुख जणूं काय वेणी फणी केल्यासारखं दिसत अहि व 
माघ्या नेत्राना आनंदवीत आहे. ' या बर्णनांत समासोक्ति व उत्प्रेक्षाया 
अर्थांकारांचा मधुर संयोग ज्ञाखा आहे. चन्द्र हा पू्वदिशेचा पति. तो 

क्ितिजावर आला नव्हता तेग्हा विरहिणी स्त्रीचे केश तैलादिसंस्कार नस- 

ल्यामू्े तिच्या मुखावर पसरतात तसा अंधकार पूवेदिशा व्यापून राहिला 

होता. परण उदयोन्मुख चन्द्राच्या किरणांनी अंधकार दर सारल्यामृचे पूवं 
दिशेचें मुख वेणीफणी करून पतीच्या आगमनाची प्रतीक्षा करणान्या 
स्त्रीच्या मुखासारखं दृष्टीस आनंद देत आहे, असा राजाचा आशय आहे. 
तितवर्याति चन्द्र उगवला ते पाहुन विदूषक म्हणतो, “हा पहा मोडक्या 

मोदकासारखा दिसणारा चन्द्र उगवला आहे! ' विदूषक हा मोठा अधा; 

तेव्हा त्याच्या उपमा खाद्यपेयांदिकांतूनच षेतल्या असणार ! ते याप्रमाणे 
बोलत बसले आहेत तो अभिसारिकेचा वेष केटी उवंरी व चित्रछेखा या 

बिमानांतून तेथे येतात. आपल्या विरहाने ज्ुरत असलेल्या राजा भाषण 
एकन उवंशी प्रकट होणार, तोच उपहारचें सामान षेतकेल्या दासीसह् 
मौशीनरी राणी तेथे येते. तिने दुभ्रवस्त्र नेसले होते, सौभाग्यदङंक असेच 

अलेकार अंगावर घातले होते व व्रतस्थ भसत्यामृटे अभिमान टाकला 
होता. तिला पाहून उवंशीखाही तिच्याबहुल मादर वाटतो. राजातिला 
देवी ह्यणून संबोधितो तें पाहून ती म्हणते, “ खरोखर हिलादेवी ही 
पदवी चांगरी शोभते. तेजस्वी पणांत इद्राणीपेक्षा ही कोणत्याही प्रकारे 
कमी नाही. नंतर चन्द्रकिरणां चे गन्धयपुष्पादिकानी अच॑न करून व विदूषका- 
छा उपायन देऊन राणी राजाचीही पूजा करते व हात जोड्न म्हणते-- 
' या रोहिणीचन्द्राच्या जोडप्याका साक्षी ठेवून मी सांगते को, जिच्यावर 
आपले प्रेम आहे व जी आपल्या समागमाला उत्सुक आहे, तिच्याशीं 
आाजपासून मी प्रेमाने वागेन. ' त्यावर विदूषक आपल्याशींच म्हणतो, 
"हातातून मासा निसटल्यावर धीवर म्हणत, बरें स्षाले, मला पुण्य लागेल. 

नंतर राणी गेत्यावर उर्वशी व चित्रलेखा प्रकट होतात. प्रथमे स्वागतं 
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कुशलप्रदनादि ज्लाल्यावर चित्रकेखा राजाला विनंती करते की वसंत 
क्रतु संपल्यावर उष्णकाठीं मला सूर्याचिी सेवा करावयाची आहे, तरी 
माक्ष्या सखीला स्वगि आठवण न होईल असे करावें. त्यावर विदूषक 
म्हणतो, “अहो तुमच्या स्वर्गात ना खणे ना पिणं! केवठ माश्षासारखं 

डोठयाची उघडक्षांप न करतां राहा लागते ! ' नंतर चित्रलेखा गेत्यावर 
रत्र बरीच क्लाली असे पाहुन ते सवं आंत जातात. (भंक ३). यानंतर 
चीदा पंधरा वर्षानि घडलेल्या गोष्टी चौथ्या अंकति बाणित्या आहेत. 
मध्यंतरी क्षालेला वृत्तात चित्ररेखा व सहजन्या या अप्सरांच्या संभाषर्णात 
आपणांस कठतो. मागील अंकात वणिल्याप्रमाणे राजा व उवेरी यांचा समा- 
गम ज्ञात्यावर काही काल्ाने राज्यकारभार अमात्यांवर सोंपवून राजा 
उर्वशीसह गन्धमादनपर्वतावर विहार करण्यास गेला. तेथे एकदा मन्दा- 

किनीच्या तीरावर वाच्यां टेकडया करून खेत असलेल्या विद्याधर- 
कुमा रीकडे राजा निरखून पहात होता. त्यावरून उवंशीलां राग येऊन ती 
तेथून निघून गेलो व कात्तिकस्वामीच्या वनात शिरी. काततिकस्वामीहा 
आजन्म ब्रह्मचारी व स्त्रीदश्षेन अनिष्ट मानणारा. त्याने "या भरण्यांत 
कोणा स्त्रीने प्रवेश केत्यासती लता होईल ' असां नियम केला होता. 
त्याप्रमाणे उवशीचेही रूपांतर ज्ञे. इकडे उवंशीचा विरह सहन न होऊन 
राजा रानोमाठ भटक लागला आहे व वर्षाच्तूचे मेष दिसू लागत्याम्ढधे 
त्याची अवस्था जास्तच कठीण होणार आह, असें त्यांच्या संभाषणावरून 
मापणांस कठते. नंतर मर्य प्रवेशांत उवंशीवियोगाने वेडा क्षाकेला राजा 
प्रवेश करतो व मेघ, लता, वृक्ष, पशु, पक्षी इत्यादिकांस आपल्या स्त्रीची 
बातमी विचारीत भटकत राहतो. आकाशांतून जलवर्षाव करणाय्या मेघा- 
लाच उर्व्लीहरण करणारा राक्षस समजून राजा म्हणतो-'अरं दुरात्म्या | 
याब. माक््या प्रियतमेखा घेऊन कोठे चारुलास ? भरे हा परवतशिखरा- 
वरून आकार्चांत उडी मारून मास्यावरच बाणांची वृष्टि करतो अहि 1" 
योडा विचार केल्यावर हा राक्षस नसून मेघ आहे असें राजाला वाटते- 

नवजलधरः संनद्धोऽयं न दप्तनिश्ाथरः 

सुरधनुरिदं दूराङृष्ट न नाम शरासनम् । 



१६८ ६, कािदासाचीं नाटकं 

अयमपि पटुधारासारो न बाणपरंपरा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्य॒त् प्रिया न ममेधैश्ञी ॥ विक्र° ४१. 

थोडे पढे गेल्यावर त्याला भूमीवर पडले व भओोष्ठरागाने रक्तवर्णं क्ञाठे- 
ल्या अश्नुबिन्दुंनी अकित असे उरवंशीचें हिरवे स्तनांशुकं सापडलै असें 
वाटते, पण निरखून पाहतो तों इन्द्रगोप नांवाचे तां बडे किंडे जिच्यावर 

पसर आहेत अशी नव्या गवताची हरी. मसे हिडतां हिडतां त्याला 

एकं रक्तवणे मणी दिसतो. "जिच्या वेणीत हा घालण्यसादी द्यावयाचा ती 
माक्षी प्रियाच आता दृलंभ स्ञाल्यामृके याला घेऊन काय करावयाचे? ' असें 
राजाला वाटते. पण दतक्यांत, ‹ पार्वेतीच्या पायाच्या अलक्तकापासुन 
क्षालेला हा मणी लोकरच प्रियजनाचा संगम घडवून आणतो; तेब्हा तू तो 
अवश्य धे. असे एका ऋषीचे शब्द एेकून राजा तो उचलून घेतो व 
जवठच पृष्परहित भसताही मनोरम दिसणाय्या रतेस आलिगितो तों 
उवंशी प्रकट होते. नंतर "आपण राज्य सोडन आल्यास फार काठ क्षाला, 
प्रजा मखा दोष देत असतील! असे म्हणून उवंशौ परत जावे असें सुचविते. 
त्याप्रमाणे ती दोघं राजधानीस जातात. (अंक ४). यानंतर लौकरच 
पांचन्या अंकांतील गोष्टी धडल्या आहेत. परत आल्यावर एके दिवक्षी 
गंगाममुनांच्या संगमावर राण्यासह् स्नान करून राजा वस्त्रारुकार धारण 
करीत असतां एका गृधने तो सगमनीय मणी मांसखंड समजून उचलून 
नेल्याचे त्यास समजते. तेब्हा तो तसाच उदन बाहिर येतो व त्यास 
मारण्याकरितां धनृष्यवाण मागतो. ते आणण्यापूर्वीच तो गृध्र दृष्टीच्यां 
रप्प्याच्या पलीकडे जातो. तें पाहुन “ साय॑काढीं तो एलाद्या बृक्षावर 
वेसेल, तेन्हा त्यावर नजर ठेवावी,' अशी आपली आपली आज्ञा नगरा- 
ध्यक्षास कट्टविण्यास राजा कचुकौस सांगतो. नंतर विद्षकाबरोबर त्यां- 
विषयीं बोरुत असतां कचुकी तो मणि व एकं बाण धेडन परत येतो, 
बाणावरीश अक्षरे वाचतांच तो आषपणांपासून उर्व॑शीस क्षाटेल्या आयु 
नांवाच्या कुमाराचा अहे असें राजास समजते. तेब्डा त्यारा फार आश्चयं 
वाटतं. तो म्हणतो ' माक्ञा व उर्वंशीचा फक्त नैमिषेय सत्राच्या वें 
वियोग क्ञाला होता, त्यावेटीं सुद्धा ती गर्भवतीही असल्याे दिसले नाही 
मग प्रसूति कोठली ?` यावर विदूषक उत्तर करतो, अरे ! उवंही दही 



अनपेक्षित पुत्रदशन । १६९ 

दिव्यांगना | दिव्य स्त्रिया मानुषी स्त्रियांप्रमारणेच सर्वे बावतीत असतात 
असें समज् नको. याप्रमणे ते बोखत बसले आहेत तों कंचुकी प्रवेश 
करतो व च्यवनाश्चमातून एक तापसी कुमाराखा घेऊन आली असल्याचे 
राजा कटवितो. कुमाराला पाहताच त्याच्या व राजाच्या चेह्यांतीख 

सादश्य विद्षकाच्या लक्षांत येते. राजालाही वात्सल्यप्रेमाचं भरते येते. 
तो म्हणतो- 

बाष्पायते निपतिता मम दष्िरस्मिन् 
वास्सस्यबन्धि हृदयं मनसः प्रसादः। 
सञ्जातवेपथुभिरुञ्क्ितधेयदत्ति- 
रिच्छामि चैनमदयं परिरब्धुमङ्गैः ॥ विक्र ५, ९. 

' याला पाहिल्याबरोबर माया नेत्रात अश्रु उभे राहिले आहेत, हृदय 
ात्सल्यपूर्णं व मन प्रसन्न क्षाले आहे. स्वतःचा धौरस्वभाव टाकून कम्पित 
अक्षा अंगांनी याला कवटाढावं अशी मला इच्छा होत आहे. कुमाराखही 
तत्सदश प्रेमाचा अनुभव येतो. नंतर तापसी म्हणते, “जन्मल्याबरोबर 
या कुमाराला उवंशीने माल्या स्वाधीन केले. भगवान् च्यवरनांनी यावे 
जातकर्मादि संस्कार करून याला धनुविद्या शिकविली. भाज पष्प, समिधा 
वगैरे आणण्याकरितां ऋषिकुमारांबरोबर बाहेर गेखा असतां याने मांस- 
खण्ड तोंडांत धरकेल्या व क्षाडावर बसछेल्या एका गृधाला मारले. ते्हा 
च्यवनषीनी मला बोलावृन याला परत करावयास सांगते आहे. ' 
नतर कुमार राजाा नमस्कार करतो. तेव्हा राजा म्हणतो, हा तुकष्या 
पित्याचा त्रियमित्र ब्राह्मण बसला आहे, याला निःलंकपणे वन्दन कर.” 
त्यावर विदूषक म्हणतो, "याला भीति कां वाटावी ? आश्रमात वास 
केल्यामृरट याने माकडं पाहिींच असतील !* नंतर उरवंश्षी प्रवेश करते. 
कुमाराला पाहताच तिच्या हूदयांतही अपत्यस्नेहाचा उमाढा येतो; ¶ण 
पतीला आपल्या पुत्राच देन क्षात्यामुठं इन्दराच्या आश्ञप्रमाणे भाता त्याचा 
च आपा वियोग होणार हा विचार मनांत यतांच तिच्या नेत्रातून अश्रु 
वाहूं लागतात. राजाला त्याचें कारण समजतांच तो कुमाराला राज्याि- 
षेक करून आश्रमात जाभ्याचा निश्चय करतो. पण इतक्यात नारदक्रबि 

न.मा.८.,.२१ 
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तेथे येतात व ईद्राचा पुढील निरोप राजाला कठवितात-- "राजा, त्रिकाल- 

दर्शी मुनीन पृडे सुरासुराचा संग्राम होणार आह असे सांगितले भहे. 
तूं आमचा युद्धांतील साहाय्यक म्हणून, तू आताच रास्त्रसंन्यास कं नको, 
ही उर्वशी जन्मभर तुज्ञी सहधमंचारिणी म्हणून राहील.“ नंतर इन्द्राने 

पाठविखेल्या जलादिकानी भप्सरा आायृला यौवराज्याभिषेक करतात. 
नारदादिकांस कुमाराने नमस्कार केल्यावर ओौशीनरी राणीला नमस्कार 
करण्यास त्याला सवं जण घेन जातात व भरतवाक्याने नाटक समाप्त 
होते. ( अंक ५). 

'माकविकाग्निमित्र' व "अभिनज्ञानशाकुंतलक' या कालिदासाच्या इतर 
नाटकांच्या नांवाप्रमाणे प्रस्तुत नाटकाच "विक्रमोवंशीय' हें नांव अनुरूप 
भासत नाही. परूरव्याचें विक्रम हँ नांव होते भसा कोटठही उल्लेख आला 

नाही. तेव्हा विक्रमाने म्हणजे पराक्रमाने प्राप्त क्न षेतलेल्या उवंशी. 
विषयी हं नाटक असल्याने त्याला विक्रमोर्वज्ञीय हँ नांव कवीने दिले, अशो 
उपपत्ति ऊावावी लागते. असे नांव देण्यात आपल्या आश्रयदात्याचें नांव 
आपल्या कृतीशीं सं रग्न करण्याचा हेतु असावा. वरील हैतूनेच त्याने विक्रम 
हा शब्द या नाटकाति दोन सिक्राणीं योजिखा आहे हैँ मागे दाखविेच आहे.* 

कालिदासाने या नाटकाचें कथानक कोट्न घेते तें निदचयपूवक 
सांगतां येत नाही. पुरूरवा व उर्वशी यांची प्रेमकथा अत्यंत प्राचीन आहे हँ 
ऋ० १०. ९५ या सूक्तावख्न दिसून येते. या सुक्तात पुरूरवा व उर्वशी यांचा 
संवाद दिला आहे. सूक्ताची भाषा काही हिकाणीं दुर्बोध आहे, तथापि त्याचा 
सामान्यतः अथं समजण्यास फाररी अडचण येत नाही. शिवाय त्या सक्ता. 
चा संदभं व कांही चाच स्पष्टीकरण शतपथ ब्राह्यणांत ( ५, १-२ ) 
आढटतें त्यावरून खारील गोष्ट दिको आहे. ““उववं्ौ नांवाच्या अप्सरेचें 
पुरूरब्यावर प्रेम बसून ती त्याच्प्रा सहुवारसांत काही काल राहत होती. 
प्रथमतःच तिने पुढील अटी घातल्या होत्या. "माज दोन मंडे नेहमी 
मास्या शयनागारांत बांधले पाहिजेत व तुं नग्न असतांना कधौही माया 

# राजज्ञेखराने आपल्या “प्रचण्डपाण्डव' नाटकाच्या व आयैक्षेमीश्वरामे आपल्या 
'चवण्डकौल्चिक, नार्काच्या नार्वात आपल्या आश्रयदात्या राजाच्या नांवाचा गभित 
उदेख केला आहे ह आम्ही अन्यत्र दाखविढें आटे, दारदाश्रमवार्षिक १९६१४, ¶ २६. 



कथानकाचे मूल आधार १७१ 

दृष्टीसं पदं नये. राजाने त्या दोन्ही अटी कबृरू केल्या होत्या. कालान्तराने 
उवंशी गरोदर ज्ञाली. इकडे उवंशौ गेल्यामु्े स्वगं शुन्यवत् भासू लागला 
म्णूने तिका परत आणण्यासाठी गन्धवनिी एक युक्ति योजिली. त्यांनी 
एका रात्रीं मंडघांना उचलून नेऊन मारण्यास सुरुवात केली. त्याचं ओर- 
इणे एेकून उवंशी म्हणारी, ‹ मास्या या काडक्यांचिं रक्षण करण्यास येथे 

कोणीच नाही काय? ' तेब्हा राजा नग्नावस्थंत तसाच लगवरगीने त्यांच्या 
रक्षणाथं धावला. तो उरवं्ीच्या दुष्टोस पडावा म्हणून गन्धर्वानी तितक्यात 
विजेचा लस्ख उजेड पाडला. अपल्या अटीप्रमाणे उववंशी सोड्न जाऊं छागी 
तेष्हा राजान. तिखा परोपरीने विनविके, त्यावेटढचा त्यांचा संवाद ऋग्वेदा. 

च्था वरील सूक्तांत दिका आहे. तुह्य प्रेमाने वेडाव्न मी भटकत राहीन 
कडेलोटाने प्राणत्याग करीन व आपले शरीर कोल्ट्धाकुत्यांकड्न खाववीन,' 
मसे राजा म्हणाला. तेव्हा उर्वशी उत्तर करते, 'पुरूरभ्या ! आपका कडेलोट 

करून घेऊं नकौ किवा प्राणही टाक नको ! तुद्या शरीराला कोत्हेकुत्र 
इजा न करोत! तुं परत जा स्त्रियांचे प्रेम स्थिर नसते. त्यांचीं हृदयं 
लांडग्यांच्या सारखीं असतात, शेवटी तिका दया येऊन वर्षाच्या शेवटीं 
एक रत्रिभर त्याच्या बरोबर राहण्याचें तिने कबूल केले. नंतर त्याने 

गन्धर्वाना संतुष्ट केे व व्यांनी सांगितल्याप्रमणे मनुष्यलोकीं स्वर्गीय 
अग्नि आणून व यज्ञ करून गन्धरवंरूप प्राप्त करून घेतले." शतपथ ब्राम्हणां- 
तील वरील गोष्ट थोडघा फार फरकाने विष्णु व भागवत या पुराणांत- 
ही आणी आहे. उवशीला मित्रावरुणांचा शाप क्षात्यामुठें मनष्यलोकीं वास्त- 
व्य करावें लागले ही अधिक माहिती, त्या पुराणांत आढढृते. याशिवाय 
या गोष्टीचें एक निराठेच स्वरूप 'कथासरित्सागरां'त दिसून येतं तेही स्व- 

कालीन "बृहत्कथे'वरून कालिदासाला परिचित असावे. 'कथासरित्सागरां त, 
पुरूरवा हा विष्णुभक्त असल्याने विष्णूने उवंडी त्याखा देण्याविषयीं इष्द्रा- 
छा आज्ञा केटी ; एके दिवक्ीं तो तिच्यासह् इन्द्रतभेत बसला भसतां रंमेने 
नृत्यंतं काही चूक केल्यावरून राजा हेसला; तेब्हा नत्याचायं तुम्बर् याला 
राग येन त्याने उर्वंशीचा व तुञ्ला वियोग होई अशा चाप दिला; पृडे 
तपक्चयेने विष्णला संतुष्ट करून राजाने उवंशीची प्राप्ति करून घेतली. 
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पुरूरवा व उर्वशी यांच्या प्रेमकथांचीं वरील कालिदासकालीन स्वरूपं 
लक्षांत घेतल्यास कवीची कत्पकता या नाटकांत उत्तम रीतीने दिसून येईल. 
उर्वशीला कांही शाप क्षात्यामठं थोडे दिवस मत्यलोकीं वास्तव्य करावें 
लागले होते व तिने घातकेल्या अटी राजानं मोडत्यामुठं ती परत स्वर्गी 
गेली, असे "शतपय ब्राह्मण" व पुराणे यांत वाणे होते तर "बृहत्कथं'त 
तुम्बरूच्या शापानं राजाचा व तिचा वियोग न्षाखा असे दाखविले होते. 
या सवं घटनांचा कालिदासाने आपले संविधानक रच्नाना मामिकपणे 
उपयोग करून घेतला आहे. पहिल्या अंकांतील उवंशीह्रणाचा व तदनंतर 
पुरूरवा व उर्वशी यांच्या प्रथमदरशेनाचा रम्य प्रसंग कवीच्या प्रतिभेनें 
नवीनच निर्माण केलेला दिसत. तिसग्या अंकांत उत्छेखिलेला भरतमृनीचा 
दाप बृहत्क्थेतील तुम्बरूच्या शापावरून कवीला सुचखा असावा. !शतपथ 
ब्राह्मण" व पुराणे यात रवाणिटेल्या उवंशीच्या भटी कठेच्या दृष्टीने 
रम्य नसल्याने त्या जागीं कवीने पृत्रदरोनाची अट घाती आहे. चौथ्या 
अंकांतील कातिकस्वामीचा नियम, त्यामूढं उवंशीचें रूपपरिवर्तन, पुरूर- 
ग्याचा शोक इत्यादि प्रसंग व सबंध पांचवा अंक हीं काकिदासाच्याख् 
कल्पकतेचीं फठ होत. कु माराच टर्न ज्ञाल्यावबरोबर उवंशीस स्वर्गासि 
परत जावे लागले असते तर राजाही तपहचय्रंकरितां आश्रमात जाता व 
त्यायोगं नाटकाचा अंत दुःखपयंवसायी क्षाला असता. संस्कृत ॒नाटय- 
शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे असे करणे शक्य नव्हते, म्हणून शेवटल्या अकांत 
नारदाकडन इंद्राचा निरोप राजाला कठवृन काछिदासाने नाटकाचा रोवट 
गोड केका आहे. या नाटकाच्या पहिल्या तीन अंकांतत्या संविधानकासारखी 
कथा मत्स्यपुराणांत दलेरी आढठते, त्यावरून काकिदिासाने ती तेथून 
घेतली असावी अपे कित्येक विद्रानांनी म्हटङे अहे. पण सध्याच्या पुरा्णांच्या 
प्रती विदवसनीय नाहीत. त्यांत वेखोवेीं नन्या नव्या कथा घुसडलेल्या 

महेत हैँ आता सिद्ध क्षाले अहे. म्हणून मत्स्य पुराणानेच पुरूरवा व 
उवेंशी यांच्या प्रेमकथेचें हतर पुराणांत दिसणार स्वरूप टाकून देऊन 
त्याच्या जागी 'विक्रमोवंशीयां तीक रम्य कथानक संक्षिप्तङूपाने दिले भह 
भसे म्हणतां येते.* 

* “मत्स्य पुराणां तीर कथंत “इृहत्कथाः व॒‹ विक्रमोषरीय › याता वर्णना 
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"विक्रमोर्वशीया"चैं संविधानक कालिदास्राच्या पहिल्या नाटकांतलत्या- 

इतके गृतागतीचें नाही.कथानकाच्या नागमोडी वणां प्रक्ष कांच चित्त रोध- 
ण्यापेक्षा स्वभावरेखनाच्या रम्य दर्शनाने ते आक्रष्ट करणे बरें असे कवीला 
वाटे भसावे. कारण काही असले तरी 'मालविकाग्निमित्रा'च्या मानाने यांत 
सविधानकचातुयं बरेच कमी दिसते. दुसन्या व तिसन्पा अंकातील काही 
घटनांची कथानकाच्या गतीला आवक्यकता भासत नाही. उदाहरणार्थ, त्या 
अकांतीरु ओौक्लीनरी राणीचे प्रवेश विरोधदशेनाने उवंशीच्या स्वभावाला 

जास्त उठाव मिढ्ावा याकरितांच घातलेके दिसतात. यांतील भाषा मतर 
पहिल्या नाटकातल्याप्रमाणेच प्रासादिक, सौष्ठवयुक्त व सालकृत॒ आहू. 
यांत संभोग वं विप्रल्भया द्विवि शुंग।राचा उत्तम परिपोष ज्ञाला 
आहे. तथापि चौथ्या अकांत आरभापासून अखेरपर्थत राजा जव 
जवढठ एकाच पद्धतीने रोक करीत अकेला दाखविलछा अहि. शोक 
रसाचा उठाव होण्याकरितां इतर रसाची योजना केरी नाही त्यामुढ 
तो अंक कंटाठ्वाणा होतो, 

'माङविकाग्निमित्राच्या मानाने या नाटकाति पात्रं संस्येने कमी 
असलीं, तरी जस्त काठजीपूरवेक रगविलेलीं आहत. यात पुरूरवा, विदू- 
षकं व आयु हीं पुरुषपात्रे आणि उर्वशी व ओौशीनरी ही स्तरीपात्रे प्रमुख 
आहेत. पुरूरवा हा नायक धी रोदात्त आहे. हा अत्यंत नूर, प्रेमी व दाक्लिण्य- 
संपन्न अस्ता दाखविला आहे. नाटकाच्या आरभं केशि देत्यावर त्याने 
भिदटविकलेल्या विजयाने तो उवंशीप्रम्गेच प्रक्षकांचही मन आकृष्ट 
करून घेतो. त्याच्या ौर्यामृठे प्रत्यक्ष ईंदालाही त्याच्या मदतीची जरूरी 
लागते. विनयाने तर त्याचें शौर्यं जास्तच खुलून दिसते. उर्वशीवर 
स्यच निस्सीम प्रेम असत्यामुढे तिचा विरह होतांच तो अगदी 
बेडावून जातो आणि जतावक्षांस व पशुपक्ष्यांस तिची बातमी विचारीत 

(मागीरू पानावरून पुढे चाद) 
भिश्रण क्लेल दिसते. कारण त्यांत ` रक्ष्मीस्व्यवरप्रसगीं मेनका व रंभा यांच्या 
बरोबर लक्ष्मीरूपधारिणी उवंशी नाचत असतां भरताने श्षिकविलका भभिनय 
विसरली › असें म्हटलें आहे. स्वयवरप्रसगीं प्रत्यक्ष वधूला नाचावयाला लावल्माने 
होणारे अनौचिल्य ह कथा मत्स्य पुराणां घुसडणान्याच्या रक्षांत आज्लं दिसत नादी. 
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भटकत राहतो. काकिदासाच्या इतर नाटकांतीर नायकांप्रमाणे हाही बहूु- 
पत्नीक आहे. तथापि याला आपल्या ज्येष्ठ राज्ञीच्या गुणां बहुल आदर 
आहे. अन्य स्त्रीवर आपले प्रेम गेले आहे हें तिच्या कक्ष्यांत आल्यास तिला 
अत्यंत वाईट वाटेल म्हणून शक्य तों ही गोष्ट तिजपासून रपवन ठेव- 
ण्याचा तो यत्न करतो. अग्िमित्राच्या मानाने याचा स्वभाव बरा दाख- 
विला असला, तरी दुष्यन्ताचे प्रजावात्सल्यादि गुण याच्यामध्यें दिसत 
नसल्याने हा त्याच्यपिक्षा कमी प्रतीचा ठरतो. या नाटकांतील माणवक 

नामक विदूषक 'माख्विकाग्निमित्रां तीर गौतमाप्रमाणेच खाद्यरोलृप अहे, 
पण बुद्धीने मात्र त्याच्यापेक्षा फारच कमी प्रतीचा दिसतो. राजाला 
मारविकेचें प्रथम देशंन व पुढे समागम होण्याकरितां गौतम नाना प्रकार- 
च्या युक्त्या योजतो, पण हा माणवक राजाच उवंशीवर प्रेम बसले आहे 
एवढीही गुप्त गोष्ट ओरीनरीच्या चतुर दासीपासून रपव शकत नाही. 
त्याच्या मोढसरपणामुठच ओौशीनरी राणीच्या प्रवेशांना अवसर मिक्तो. 
खाद्येयादिकातून षेतरेल्या उपमादि अलंकारांनी व स्वतःच्या कृरूपतेनं 
इतर पात्रांचें व प्रक्षकांचें मनोरंजन करणे एवढेच याच काम आहि. 
कथानकाला व८ण देण्यात याचा फारसा उपयोग होत गाही. तिरे 
पुरुषपात्र राजकुमार मायुचें. (मालविकाग्निमित्रां'तील कुमार वसुमित्र 
रंगभूमीवर येत नाही. त्याच्या शौर्याविषयीचं वणेन एेकून प्रक्षकांस 
व्यास पाहण्याची इच्छा होते पण ती मतृप्त राहते. कालिदासाने या 
नाटकात प्रथमच एका अल्पवयस्कं कूमारास रंगभूमीवर आणे आहे. 
बसुभित्रापिक्षा आयु हा वयाने छहान आहे. तथापि त्याचा स्वभावपररि- 
पोष घांगखा भाला आहे. त्याचें धनुविदेतील नैपुण्य, आपल्या पित्या- 
विषयीं वाटणारं सहजग्रेम व च्यवनाश्रमांतील प्राण्यावरील त्याची ममता 

हीं थोडक्यांत पण उत्तम रीतीने दाखविलीं आहेत. स्त्रीपात्रंत उर्वशी 
ही प्रमुख आहे. ही अप्सरा असल्याने स्वरूपाने अप्रतिम अहि हें सांगाव- 
यास नकोच. संस्कृत नाट चदास्त्रकारांच्या वर्गकिरणाप्रमाणे ही 'साधारणा' 
व ्रगतल्मा' आहे. हिचें पुषरन्परावर निस्सीम प्रेम आहे. आपली उपभोग- 
खालसा तृप्त ज्ञाल्यावर पतीविषयीं बेपर्वाई दाखविणारी व त्याच्या विन- 
वणीस 'स्त्रियांची मैत्री शादवत नसते, व्यांचीं हृदये छांढ्राच्या सारखीं 
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असतात," असें निलंज्जपणाने उत्तर देणारी अच्यत स्वार्थी स्त्री असे तिवें 
स्वरूप ऋग्वेदादि प्राचीन प्ररथात दिसते, पण कालिदासाच्या प्रतिभेच्या 
मृशींतून बाहेर पडल्यावर तिचा स्वभाव बराच बदल्टेला दिसतो. 
राजाला पुत्रद्ेन ज्ञाल्यावर दंद्राने घातलेल्या अटीप्रमार्णे आपणास पतीचा 
वियोग होणार या कत्पनेने तिला अत्यंत दुःख होत. तथापि तिचा स्वा- 
थीपिणा समूढ नष्ट ज्ञालेला दिसत नाही. स्वतःच्या उपभोगाकरितां 
पोटच्या गोठघाला जन्मदिनापासून दुसन्याच्या स्वाधीन करण्यांत तिखा. 
यत्किचित्ही वाईट वाटलेले दिसत नाही. तिच्या स्वभावांत स्त्रीजन- 
सुलभ मत्सर आहेच. तथापि ओौदीनरी राणीची गंभीर आकृति दृष्टीस 
पडतांच तिला तिच्यावहूल आदर वाटल्या्िवाय राहत नाही. पुत्राला 
यौवराज्याभिषेक ज्ञाल्यावर ती त्याला ज्येष्ठ मातेल।-ओौ्ीनरी राणीला- 
नमस्कार करण्यास घेउन जति. यावरून तिजविषयीचा तिचा भादर 
व्यक्त होतो. कालिदासकाढठीं श्रीमंत, चेनीव रगे नायक विदुषी व 
विविधकलाभिज्ञ वेश्यांच्या संगतींत कसे रममाण होत असत यां 

उत्तम चित्र वात्स्यायनाच्या ˆ कामसूत्रांत दृष्टीस पडते. अशा नागर 
काच्या पत्नी मात्र आपल्या पतीच्या बाहेरल्यालीपणाकडे दुलक्ष करून 
त्याच्याशीं प्रेमाने वागत, गृहव्यवस्था पहात व सदेव विविध करतंब्यति 
निमग्न असत, असें त्याच प्रंथावरून दिसते. अशा प्रेमढ पण मानी व 
गंभीर स्वभावाच्या गृहिणीचं चित्र॒ काकिदासाने ओशीनरी राणीच्या 
रूपाने रंगविलेले दिसते. उवेजीवर प्रेमं बसले तरी पृरूरवा ओरीनरी 
राणील्ा आदराने वागवितो हं पाहून चित्रलेखा अन्यसंक्रान्तप्रेमाणो 
नागरका अधिकं दक्लिणा भवन्ति ' असें म्हणून उवंशीचे समाधान करते. 
त्यावख्न हें नाटक लिहितांना स्वकारोन नागरकाचिं व त्यांच्या सुक्षील 
ब सद्गुणी पतिव्रता गृहिणीचं चित्र॒ कवीच्या मनरचक्षूपुढे होते यांत 
संशय नाही. ओौलीनरीला राजे अप्सरःकामुकत्व आवडत नाही 
व ती प्रथम त्याच्या बाहधात्कारीं प्रेमठढ पण निःसार भाषणाला तुच्छ 
ठेखून निघून जाते. पण पु पदचघात्ताप पावून ती प्रियानुप्रसादन व्रताच्या 
मिषाने राजाची गाठ षेते व त्याला प्रिय असलेल्या स्तरीबरोबर आपण 
प्रेमाने वागण्यास्त तयार असल्याचे स्पष्ट सांगून त्याचा मागं निष्कंटकं 
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करते, केवढा हा स्वार्थत्याग ! “मालविकाग्निमिव्रातील धारिणीही 
स्वार्थत्यागी व उदार होते, पण ती आपल्या वचनात सापडल्यावर व 

पुत्रविजयाच्या महोत्सवांत ! तिच्यापेक्षा ओङशीनरीचा स्वार्थत्याग जास्त 
निरपेक्ष व॒ म्हणून सरस आहे. उवंनी व॒ भओौरीनरी या दोधीचेही 

राजावर निस्सीम प्रेम आहे. पण उवेशीचे प्रेम भोगम्लक तर ओशी- 
नरीचें त्यागमूलक हा त्यांतील महत्त्वाचा फरक कवीने दाखविला आहे. 
संसारांतील हालअपेष्टांनी किबहूना प्रियजनांच्या उपेक्षेनेही जं प्रेम 
कमी होत नाही व ज्याची परिणति अखेर आत्मत्यागांत होते, तेच खरे 
प्रेम हैं आपले मत आपल्या दतर म्र॑थाप्रमा्णे या नाटकांतही कबीनं ओौरी- 
नरी राणीचें पात्र रंगवृन व्यक्त केङे भाद. 

शाङन्तट 
‹ मालविकाग्निमित्र ' व॒ ` विक्रमोवंशीय ' हीं आपापल्या परीनं 

रम्य असलेन्ीं नाटके काल्िदिसाने लिहिीं असली तरी नाटककार म्हणून 
याची कीति त्याच्या शेवटच्या सर्वागमुंदर व निर्दोष अशा .भभिज्ञान- 
शाकुतला'वरच अवलंब्न राहील. यांतील संविधानकचातुयं, स्वभाव- 
रेखाटन, रसपरिषोष, भाषासोष्ठव इत्यादि गुणांवर लुब्ध होऊन प्राचीन 
रसिकानी यास स्वं संस्कत नाटकांत श्रेष्ठ गणले होते. इ. स. १७८९ 
मध्यं सर वृहल्यम् जोन्स् या विद्रानाने एक! संस्कृतपं डिताच्या साहाय्याने 
याचे इंग्रजीत भाषांतर केले, ते पुष्कठ ठिकाणी सदोष होते, तरी घ्यानं 
युरोपौय विद्वा्नाना वेड लावले. त्याचीं निरनिरव्छधया युरोपीय भाषांत 
भाषांतरे ज्ञालीं व सध्या जगांतील अशी एकह प्रमुख भाषा नाही की 

जीत शाकुंतलाचें एखारे तरी भाषांतर सापडणार नाही. या नाटकाच्या 
कवटच्या अंकांतील खहान बालकच्या निरागसं हास्याचें व वोबडया 
बोखांचे मनोहर वर्णन वाचन रोनी हधा प्रच विद्रानास आनंदाच्या उक्ठचा 
फट्न तो नाचुं लागला गट. हया जगप्रसिद्ध जमन कवीनेतरया नाट. 
काचे भाषांतर वाचन त्याची खालीश्प्रमणि प्रशंसा केली- 

चिन्त वांङिसि तूं वस॑तङुसुरमे, शीतर्तुचीं वा फटँ 
आतमा भोहित इष्ट, पुष्टि तसा, हो पुश ज्याच्या बं । 
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पृथ्वी स्वरगद हश्छिरी उभय ते एक्या पदीं बोधिके 
घे तू नाम शङुतला' मग तुखा तं सवेह खाधद्धं ॥ * 

काकिदासाच्या सवं प्रयात हे नाटक उत्कृष्ट असत्याने "कालिदासस्य सर्व॑स्व- 
मभिज्ञानशकुतलम्' ही उक्ति सवंमान्य क्षाली आहे. सो. प्राचीन काला- 
पासून /'शाकूंतल' लोकप्रिय ज्ञात्याने त्याच्या हस्तलिखित प्रती हिदुस्थानां- 
नीर सवं प्रांतात सापडतात, पण त्यां मध्यं अनेक फरक आढटठतात. त्या 

सर्वचा विचार करून विद्रानांनी काइमीरी, बंगाली, देवनागरी व मद्रासी 
अशा चार पाठपरपरा निदिचत केल्या आहेत. तथापि या सर्वाची सूक्ष्म 
परीक्षा करून काल्दिासाच्या सवत्कष्ट नाटकाचें मूढ स्वरूप ठरविले 
जाणे अत्यावक््यक आहे. तें होर्ईपर्य॑त देवनागरी प्रतीती पाठ त्यांतल्या 
त्यांत बरे वाटलत्यामृके ती प्रत खारील विवेचनाकरितां घेतली आहे. 

याही नाटकाच्या आरंमीं कवीने श्िवस्तुनिपर नांदी घातखी आहे 
व तीत श्रीलंकराच्या प्रत्यक्ष दिसणान्या भष्टविध स्वरूपाचे वर्णेन केठे 
आहे. नंतर सूत्रधार नटीस बोलावतो व “या विद्रत्परिषदेपुहे कालिदासा- 
च्या “अभिज्ञानशाकुतल' नामक नवीन नाटकाचा प्रयोग करावयाचा आहे. 
तेब्हा प्रत्येक पात्राच्या कामाबहल काठजी च्यावी' असे तिला सुचवितो. 
"आपण नाटक चांगले वसवे असल्यामृष्टे त्यांत कांही कमी पडणार नाही 
जसे नटीने सांगतांच तो म्हणतो- 

आ परितोषाह्धिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् । 
बरुवदषि. शिक्षितानामास्मन्यश्रस्ययं चेतः ॥ शाकु० १, २. 

या श्लोकांत काकिदास सूत्रभारमृखाने, आपण नाटकरचनेत कुशल असलो 
तरी आपल्या कृतीने विद्रज्जनाना संतोष ज्ञाखा असे समजेपर्य॑त आपले समा- 
धान होणार नाही, असे मोठधा विनयाने सुचवीत अहि. नंतर नटी ग्रीष्म- 
समयवर्णनपर एक गीत गते त्याची स्तुति करण्याच्या मिषाने दृष्यन्ताथ्या 
प्रवेशाची सूचना करून सूत्रधार नटीसह् निघून जातो व मुख्य अंकास आरंभ 
होतो. प्रथम हरणाचा पाठलाग करणारा रथस्थ राजा दुष्यन्त व सूत प्रवेश 
करतात. नेम र्न राजा त्याला बाण मारणार तोच "राजा! हा आश्रममृय 
[1 

* माषांतरकार-ॐ, ग. ज. आगाक्ञे (वि. ज्ञा, वि. मायं १९१९). 
न.भा.८. ..२२ 
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आहे, याला मारूं नको' असे भोरडत एक व॑खानस दोन शिष्यांसह् त्याच्या आड 
येतो. त्याच्या विनंतीला मान देऊन राजा अपला बाण परत घेतो. तें पाहून 
संतुष्ट होजन तो "पुला चक्रवर्ती पुत्र होवो! ' भसा त्याला आशीर्वाद देतो 
व जवद्छच मालिनी नदीतीरावर असलेल्या आश्वमांत जान तेथील आति- 
ध्याचा स्वीकार करण्याविषयीं सांगतो. तेथील कुलपति कण्व ऋषि शकुन्तला 
नामक आपल्या कन्यला मत्तिथींचा सत्कार करण्यास सांगून तिच्या प्रति- 
कूर दवाची शांति करण्यासाठी सोमती्ीं नुकतेच गेले आहेत भसे वेखानसा- 
कंड्न राजाला कते. वेखानस रिष्यांसह निचून गेत्यावर राजा तपोवना- 
कड रथ हाकण्यासर सारथ्यास सांगतो. तपोवनाजवढठ पोहोचल्यावर तेथीट 

जनांस उपसगे हीऊ नये म्हणून तो रथातून उतरतो व आपले धनुष्य व अल- 

कार सारथ्याच्या स्वाधीन करून विनीत वेषानं तपोवनांत क्शिरतो. त्यावेठी 
त्याला बाहूस्पंदनाचा शुभशकून होतो. थोडा पृडे जातो तों जवठच क्लाड- 
च्या रात कोणी बोकत्यापारसे त्याखा एकं येते, म्हणन तो तिकडे जाऊं 
लागतो तों तीन तापसकन्यका कलशा घेऊन कटान ज्ञाडनिा पाणी घाक्ण्या- 
करितां आपल्याकेडेच येत असटेव्या त्याखा दिसतात. तेब्हा तो एका क्षाढा- 

च्या छार्येत त्याची वाट पाहत राहतो. त्यांच्या संभाषणावरून त्यांपेकी एक 
कण्वाची मुलगी दाकरुन्तला व दुसन्या दोन अनसूया व प्रियंवदा नामकं तिच्या 
सख्या आहेत असें त्याला कढठते. वल्कल नेसलेत्या शकृतेका पाहून तो आ- 
पल्यागींच म्हणतो "हिच्या सुंदर गरीराला वल्कल योग्य नाही है खरे; तथापि 

त्याने तिला शोमा येत नाही असे नाही, कारण 'जातीच्या सुंदराना काहीही 
शोभते! ' “ इकडे रा्वुनला व तिच्या सख्या यांच्यांत टामस्करी चाखते 
कोमल पारवी अेल्या आप्रवक्षाला बिलगून असलेल्या वनज्योत्स्ना नामकं 
बहुरलेल्या मोग्ररीच्या वेटीला पाहत शक्रुतखा उभी रहते, ते पाहून प्रियंवदा 
ग्हणते-*अनसूये, शकंतला वनज्योत्रनेखा इतकी न्याहाढून पाहते आहे 

याचे कारण आ का ध्यानात ? वनज्योत्स्नेचा जसा अनुरूप वृक्षाशीं संयोग 

ज्लाखा आहे तसा माञ्लाही योग्य पतीर्शौ होईल काय? असे तिला वाटत 
आहि." यावर ' हें तृद्या मनचैच काहीतरी! ' भसे शक्ता उत्तर करते 

तथापि त्यावरून राकतला अविवाहित भहि असं राजाला कठते; तेष्डा प्रति- 

टोम विवाह निषिद्ध असत्यामृठे हौ कण्वमुनोची असवणं स्त्रीपासून् क्षाटेरी 
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कन्या असेल काय? किवा संदेह कशाला? ज्याअर्थी माञ्च थोर मन हिच्यावर 
बसले आहे त्या अर्थी म्यासारख्या क्षत्रियाने विवाह करण्यासारलीच 
ही असखी पाहिजे," भसे विचार त्याच्या मनांत येतात. इतक्यात मोगरीला 

पामी घातल्यामृे बिचकून उडारेला भ्रमर शकुन्तलेच्या मुखाभोवतीं 
धिरटथा घाल लातो तें पाहून राजाला त्याचा हेवा वाटतो. तो म्हणतो- 

चरापाङ्गां हट स्पृडासि बहुशो वेपथुमती 
रहस्याख्यायीव स्वनसि खदु कर्णान्तिकचरः । 
करं उ्यपधुन्वस्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तस्वान्वेषान्मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥ साकु० १, २३. 

यांत राजाने भ्रमराचें कामुकरूपानें वणेन केले आहे व शेवटी 'भाम्ही 
सत्यान्वेषर्णाति गंग ज्ञात्यामृठं फसलों आहं, भ्रमरा! तूं मात्र कृतकृत्य 
क्षाखा आहेस ! ' असे उद्गार काढले आहेत. या इखोकांत समासोक्ति व 
व्यतिरेक या अलंकारांचा मधुर संयोग ज्ञाला आहे. ्रमराने फारच त्रास 

दिल्यामुे शकृन्तखा आपल्या सख्यांना मदतोकरितां बोलाविते. तेग्ा ट्या 
धट्टेने म्हणतात, 'भाम्ही कोण तुके रक्षण करणार! दुष्यन्ताखा हांक मार! 
तपोवनाचें रक्षण राजानेच केलं पाहिने.'ही वेढ प्रकट होण्यास वांगी आहे 
असे वाट्न राजा पुढे होतो व म्हणतो, 'दुविनीतांचें शासन करणारा पौरव 
राजा पृथ्वीवर राज्य करीत असतां मुग्ध अशा तपस्विकन्यांनाकोणहा त्रास 
देत आहे?* अनपेक्षितपणे परपुरुष तेथे उपस्थित स्षठेला पाहून त्या स्वं 
प्रथम थोडा गडबडतात. पण पडे त्याचे मनःपूवंक स्वागत करतात. राजाखा 
पाहताच शकुतलेच्या मनाति प्रेमविकार उद्भवतो. आपण राजा आहं हू क- 
च्लेतर यामनमोकट्ेपणाने आपणाशीं बोरणार नाहीत असे वाटूव "राजान 
धरम॑लात्यावर मला भधिकारी नेमखं अदे. या तपोवनांतील धरम॑कर्त्ये निषि- 
चघ्नपणे चारीं जहित की नाही है पाहण्यासाटी मी येथे भरो आहै'असे तो 
त्यांस सांगतो. व्यांच्याकड्न त्याला शकूंतक्तेविषयीं पुढील हकीकत कठते- 
° विश्वामित्र ऋषरीच्या उग्र तपर्चयंला भिऊन देवांनी त्याला मोह पाडण्या- 
करितां मेनका नामक अध्सरा पाठ्विली होती तिच्यापासून त्यालाही रक् - 

तला कन्या क्षाली. मातेने टाकल्यावर कण्व क्रषींनी हिं संगोपन केले म्हणन 
ते हिने वडील. योग्या वर मिठाल्यास हिचे कन करण्याचा दयावः विचार 
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आरै. आपर+1 विवाहाविषयींची ही चर्चा एकन शक्ंतला रागाने गौतमी 

आत्यावारईकडे तक्रार करण्याकरितां जवयासं निघते. तेष्हा तिला परत 
फिरविण्याकरितां प्रियवंदा म्हणते, “मी तुह्याकरितां दोन ज्ञाडाना पाणी 
घाते आहे. तें माञ्च ऋण प्रथम फेड, मग जा हवी तर! " त्यावर ववृक्षसि- 
चनानेच ही भत्यंत श्रमली आहे. म्हणून मीच हिला ऋणमुक्त करती, असे 
म्हणून राजः प्रियंवदेखा आपरी अंगठी देतो. तिच्यावरील त्याच्या नांवाची 
अक्षरे वाचतांच त्या आरश्चर्यचकित होतात, तें पाहून राजा म्हणतो "मी 

दुसरा कोणी आहे असें समज नका; ही राजाने दिलेली आहे." त्यावर प्रियं - 
वदा म्हणते "तर मग ही आपल्याच अंगुरीत असूं द्या! भापल्या शब्दानेच 
ही रणमुक्त कलाली भाहे. याप्रमाणे त्याचें संभाषण चाल् असतां, 'मृगया- 
विहारी दुष्यन्त राजा तपोवनाजवक आखा आहे. त्याच्या रथाला बुजून 
हा हत्ती हरणांची दाणादाण करीत तपोवनांत शिरत भे. तरी त्यांतील 
प्राण्यांचे रक्षण करा. असे शब्द त्यांच्या कानांवर येतात. तेव्हा राजाच्या 
अनुज्ञेने त्या आपल्या पणेकरुटिकेकडे जातात. जाताना शकृन्तखा मात्र आ- 
धल्या पायाला बोचलेले दर्भाकर काढण्याच्या व कोरांटीच्या फांदीला 
अडकलेले वल्कल सोडविणाच्या मिषाने थोडा वेढठ मागें राहून राजाकड़े 
पुनः एकदा पाहुते व नंतर ध्यांच्यावरोबर निधन जाते. (अंक १}. या. 
नंतर दुगन्याच दिवकशषीं धडलेल्या गोष्टी दुसस्या भंकांत वणिल्या भाहेत. 
तपोवनाजवद्च राजानं अपल्या संनिकांसह तठ दिखा होता, तवया 
अंकाचे स्थल. प्रथम विदूषक प्रवेश करतो व म्हूणतो "या मृगयारील राजा- 
च्या संगतीने मी अगदी त्रासलों आह! हा येथे हरिण, हा पहा वराह, हा 

कंडे वाघ, असें ओरडत या प्रीष्मक्तूत रानावननातून हिडावें, क्षाडाचीं 
पाने आंत पडन कडवट ज्ञाठेले पाणी प्यावें, वेढीं भवेढीं सटढर्ईवर भाज- 
लेले मांस खा, या प्रकारं आमचे दिवस चालले आदत. रात्रीं सुखाची 
क्षोपही भरपूर घें देत नाहीत. काल माया दु्देवाने राजाला तापसकन्यका 
शकुन्तला दिसली. आता तर परत जाण्याची तो गोष्टही काढ़ीत नाही." या. 
पमाणे विदूषक आपणाशींच कृ रकरत असतां राजा प्रवेश करतो. शकतले- 
बर मन बसल्यामुढं राजालाही मृगयेविषथीं ओस्मुक्य राहि न्दते. तेग्दू 
ती थांबविण्याविषयीं विदूषकाने केलेली विनंती तो मान्य करतो व त्याप्रमाणे 
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वैनापतीस आज्ञा करतो. नतर एका स्नाडाच्या छार्येत ते बसर असतां 

विदूषकाने विचारल्यावरून राजा त्याला शकूंनरेच्या जन्माविषयीची 
हकीकत सांगतो. नंतर कोणत्या मिषाने पुनः आश्रमात जवे याचा विचार 
राजा करीत भसतां दोन ऋषिकुमार प्रवेश करतात व ‹ कण्वमुनि येथे इनस- 
त्यामुढं राक्षस यज्ञकर्माति दिध्ने आणतात, तरी आपण काही दिवस आश्र- 
मात राहावें,"अशषी आश्रमवासी जनांची प्राथना राजाला कठटवतात.राजाती 

आनंदाने मान्य करतो. ते गेल्यावर ‹ शकुंतला पाहण्याची तुला उत्सुकता आहे 
काय ?' असे तो विदूषकाला विचारतो. त्यावर तो उत्तर करतो, ' प्रथम 
तुडंव भरून वाहत होती; पण राक्षसांच्या वृत्तांताने आनता तिचा थंबही 
उरला नाही. इतक्यांत राजधानीहून एक दूत येतो व ' आजपासून 
चोध्या दिवशी पुत्रपिण्डपालन नामक व्रताचे पारणे भह त्यावेढीं चिरंजी- 
वाने जषूर परत यावे, असा राजमातेचा निरोप कटवितो. तेब्दा काय करविं 
असा राजाला पेच पडतो. शेवटी, ' माका मातेने तुला पुप्रवत् मानले 
आहे, म्हणून तूं परत जाव मी तपस्विकार्यात गृतलों आर्हहैं तिला 
सांगून तिचें पृत्रहृत्य पार पाड,' असें तो विदूषकास सांगतो. रीं गेल्यावर 

हा कदाचित् शकुतलेची वार्तां अन्तःपुरातील स्त्रियां स सागर असं वाट्ून 
राजा विदूषकास म्हणतो "ऋषपींच्या शनब्दाखा मान देण्याकरितां मी आश्र- 
मात जात आहे. त्या तापसकन्येविषयी मला मृढढीच अभिलाष नाही. मी मागे 

थटने बोललो ते खरे समज् नकोहो !' (अं. २). यानंतर महिना 
पंधरा दिवसांनी तिसम्या अंकातील वृत्तान्त घडकलेला दिसतो. प्रभम एकं 
लहान प्रवेश्च धघातला आहे, त्यांतीक हिष्याच्या भाषणावरून राजाच्या 
सांनिध्याने यज्ञकमें निविघपणे पार पडलीं आहेत असे आपणास 
समजते. नंतर राजा प्रवेश करतो आणि मदन व चन्द्र॒ याच्याकड्न 
जाप्णांस होणारा त्रास वेणेन करतो. या मध्याहनाच्या वें 
बहुतकरून शाक्तला मालिनी नदीच्या तीरीं सखीवरोबर बोलत बसी 
मसेर असे वाटून तो तिकंडे जातो तौ एका लतागृहाजवढ तिची 
पावके उमटलेलीं त्याला दिसतात. पुढे जाउन पाहतो तों स्याल 
पुष्पांनी भआच्छादिकेल्या एका लिकेवर बसखेी व सक्लीबरोवर बोलत 
असली शकता दिसते. तेष्हा त्यांचे विश्रभाराषप टेकष्यासाठी तो 
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तेथेच क्षाडाआड उभा राहतो. दुष्यन्ताछा पाहिल्या दिवपापासून 
शक्ता खंगत चारी होती, तेव्हा तिचा विकार प्रेममूखुकनच्न असावा 
भसे वादून अनसूया तिला म्हणते, ' शकृन्तठे ! अआगम्हाा प्रेमविषयक 
गोष्टी कठत नाहीत, तरी इतिहासम्र॑थांत मदनातं जनांची जक्षी अवस्था 
वभिली आह तरी तुक्षी स्थिति दिसते. सांग बरे, तुला कशमृरहा 
ताप होत अहे? विकाराची चिकित्सा केल्याशिवाय उपाय योजणे 

बरे नन्हे. ' तरीही लज्जेने शकुंतला कांही बोखत नाही. प्रियंवदाही तिला 
आपले मनोगत सांगण्याविषयीं भाग्रहु करते. तेव्हा शकुन्तला म्हणते, 
' सख्यांनो ! तो तपोवनाचें रक्षण करणारा राजा मला दिला तेग्ह्- 

पासून तद्विषयक अभिलाषाने माक्षी अश्ली भवस्था ज्ञालो अहि. तेव्हा 
तुमचीही या गोष्टीस संमति असल्यास त्यांना माक्षी दया येईल असें 
करा. नाही तर मला तिलोदक द्यावयास्त तयार व्हा !' तिच्या सल्यांना 
पौरवश्रेष्ठ राजर्षीवर तिचे प्रेम बसे है हँ समजल्यावर आनंद होतो. 
राजाचीही प्रेमाने तिच्यासाप्वीच अवस्था स्षाखी भाहे हें प्रियंवदेने 
पाहिले होते, म्दण्चती शकृन्तठेा म्हणते (तूं एक मदनलेख रचून या 
कमरपत्रावर नखांनी कोरून लिही. मी तो देवाच्या प्रस्रादाच्या खूपाने 
फुखात रुपवून त्याच्या हातीं पोचवीन.' नंतर शकृन्तला आपला मदन- 
ताप व्यक्त करणारी एक प्राकृत गाथा रचून॒ कमलपत्रावर कोरते व 
ती सस्यांस वाचन दाखविते. ती एकन राजा पुढे होतो व मदननं 
आपली स्थिति जास्तच वाईट केल्याचें वर्णेन करतो. नंतर प्रियंवदा 
त्याला शकुंतठेचा स्वीकार करण्याविषयीं विनंती करते. त्यावर शकुंतला 
म्हणते ' प्रियंवदे ! अन्तःपुरांतील स्त्रियांच्या विरहाने उत्कंडित ्षालेल्या 
राजर्षी कां उगीच अडवतेस ?, भनसूयाही म्हणते ° मित्रा ! राजे- 
लोकाना अनेक स्त्रिया असतात. म्हणून आमच्या प्रियसखीच्या आप्ताना 
दुःख होणार नाही अशा रीतीने तुं तिला वागवावे. ' यावर राजां 
उत्तर करतो, "मखा स्त्रिया अनेक असल्या तरी समृद्रवल्यांकित पृथिवी 
व ही तुमची सखी यांवरच मास्या कुलाची प्रतिष्ठा अवलंबून राहील."या 
भादवासनाने श्या दोधींस समाधान वादते व व्या हरिणबार्काला त्याच्या 
मतिकंडे पोचविण्याच्या भिषाने तेथून निधून जातात, त्यांच्या मागन शकु- 
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तलाही जाऊं लागते, पण राजा तिला मडवितो व “ गान्धर्वं विधीने पुष्फट 
क्षत्रियकन्यांचे विवाह स्षाङे आहेत, तेब्हा तुला भापल्या वडील माणसांची 
भीति बाठगण्याचें कारण नाही," असें सांगून तिची समनजुत घाट लागतो. 
तितक्यात हे चक्रवाकवधू , आपल्या सहचराचा निरोप घे. रात्र जवढ 
माली. बसे शब्द एक् येतात. तेव्हा शकुन्तला राजाखा “गौतमी आत्या 
मानया समाचाराथं येत आहे तरी आपण क्वाडाआड पावें," असें सुचविते. 
नंतर त्रि्॑वदा व अनसूया यांसहं गौतमी प्रवेश करते व शकूंतलेच्या 
प्रकृती बहर विचारप्स करून तिच्या मस्तकावर दर्भोदक शपडते, त्या 
वेछीं सायंकाठ क्षाली असल्याने ती शकृन्तलेलाही आपल्याबरोबर घेऊन 

जाते. जआताना शकून्तला "हे संतापहारक लताकुंजा ! पुनरपि उपभोग 
धेतां यावा म्हणून मी आता तुञ्चा निरोप घेते," असें म्हणून दष्यन्ताखा 
पुनः आपली गाठ घेण्याविषयीं सुचविते, तितक्यात "राजा ! साय॑काठच्या 
यज्ञकर्मच्या बेरी वेदीश्या समोवार आकाशस्य राक्षसांच्या भयंकर छाया 
दिसत आहत," असे शब्द राजाला एक् आल्यामुकं तोही यज्ञरक्षणायं 
निघून जातो. (अंक ३). चौथा अंकाच्या आरंभी एक विष्कभक घातला 
आहे. त्यात शकृन्तलेच्या सौभाग्यदेवतेच्या पूजेकरितां अनसूया व ्रियं- 
वदा फुले वेचीत असलेल्या दृष्टीस पडतात. त्यांच्या भाषणावरून आपणांस 
असें कठते को यज्ञ॒ समाप्त ज्षात्यामुरटे ऋषींच्या अनुज्ञेने राजा आपल्या 
राजधानीस परत गेला आहे. दतक्यांत हा मी आरो आहो! असे 
आश्रमाजवढ एका अतिथीने उच्चारलेले शब्द त्यांस एब येतात. शकृन्तला 
जश्रमांत असली तरी शून्यमनस्क आहे, म्हणून अतिथीच्या सत्काराकरितां 
त्या जावयास निघतात, तोंच “ज्याच्याविषयीं एकाग्रतेने विचार करीत 
असत्यामुढं माद््यासारस्या तपोधनाचँ आगमन तुस्या लक्षांत येत नादी 
तो तुज्ञा प्रियकर तूं आठवण करून दिलोस तरी तुला ओढख णार नाही,' 
असा त्याचा भयंकर शाप एक् येतो. पृडे जाऊन णाहतत तों तो कोपिष्ठ 
ऋषि दुर्वास ! तेब्हा त्याला प्रसन्न करण्याकरितां प्रियवंदा जाते. “मान्न 
शाप अन्यथा होणार नाही, पण खुणेची वस्तु दाखविल्यावर त्याची 
निवृत्ति होल," असें त्याने सांगिल्यावर त्यांचे मन थोड स्वस्थ होते. कारण 
शकृन्तलेजचढ दुष्यन्ताची ओआगटी होतीच. तिच्या योगं शापाच्ती बाधा 
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द्रोणार नाही असँ स्यांस वाटते. शकुन्तला जात्याच कोमल मनाची असं 
ल्यामृष्धे हधा श्ापवृत्तान्ताने तिच्या मनारा मोटा धक्का बसेल अरे 
वाटून त्याविषयीं त्या तिच्याजवढठ कांही बोलत नाहीत. यानतर करहि 
महिने क्षाल्यावर मख्य अंकातील प्रसंग घडलेला आहे. "माक्ष्या अंगटी वरः 
एक एकं अक्षरत् मोजीत जा. सवं अक्षरे संपण्याच्या आंत तुला घेऊ 

जाण्यास मी माणसे पाठवीन,' असे वचन राजाने शकृन्तलेस दिले होते 
पण' कित्येक महिने गेले तरी तो चिटीही पाटवीत नाही; त्यामृढं काः 
क रावे या विवंचनंत अनसूया असतां प्रियंवदा प्रवेश करून म्हणते ““प्रवासा 
हुन परत अत्यावर कण्ववाबा अग्निगृहात गेञे तोच आकारावाणीः 
त्यांना शकुन्तनेला दुष्यन्तापासून गभं राहिल्याचं कठविले. तेब्हा "वत्से! 
सच्छष्यान्य दिल्या विदेप्रमाणे तुञष्याधविषयी आता मला काठजी 
रादिष्टी नाही! असे बोनृन त्यांनी आपका आनंद व्यक्त केला. ते आजच ऋषी 
बरोबर तिला सासरी पाठ्विणार महेत. तर चल तिच्या पाठवणीची तयार 

करावयाला.” नंतर त्या शकुंतलेला तापसी आशीर्वाद देत होत्यातेः 
जातात व बवुंलमाटेसारखे आश्रमांत मिढणारे साधे अलंकार तिच्य 
अंगावर घालू लागतात. तिच्या सौदर्यालाते अनुरूप नाहीत ह ध्यानां 
येडन त्यांना वाईट वाटते तों तपोवनांतील वनदेवतांनी दिलेले रेष 
वस्त्र, रक्षाराग व विवि प्रकारची भूषणे दोन क्रषिकृमार त्यांस आण् 
देतात. 'अगम्ही स्वतः असे अलंकार चातके नाहीत; तथापि चित्रकले 
भाम्हांस ज्ञान असत्याने तदनुरोधाने आम्ही हे तुक्ष्या अंगावर धारतो 
असें त्या शकूंतलेस म्हणतात. इतक्यात स्नान करून कण्व महूषि तेथे येताः 
शकुंतला आज सासरी जाणार या विचाराने त्यांस अत्यंत वाईट वाटः 
ते म्हणतात- 

यास्यत्यद्य चकुन्तछेति हदयं सस्पृष्टञुस्कण्ठया 
कण्ठः स्ताम्मितवाष्पब्त्तिकलुषश्चिन्ताजडं दीनम् । 
चेङ्कष्य मम तावदीषशमहो स्नेषादरण्योकसः 
पीड्यन्ते गहिणःक्थनु तनयाविशशेषदुःखमविः ॥ शाकु० ४,६. 

"भाज शकुंतला जाणार बाहे या धिचाराने मक्षे हूदय दुःखाने भरून भाः 
भाहि, कंठ सद्गदित क्षाला भा, चितेने दृष्टि जड ज्ञाली भाहि. अरण 
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वासी मी जर केन्याप्रेमाने हतका व्याकुढ होत आहं तर संसारी लोकांची 
कन्याविरहाने प्रथम कशी बरे अवस्था होत असेल! * शकुंतला त्यांच्या 
पायां पडते तेष्ा तू भर्व्याला अत्यंत प्रिय हो व तुला चक्रवर्ती पुत्रहोवो!' 
असा ते तिरा आशीर्वाद देतात. अग्नीना प्रदक्षिणा केल्यावर ते सर्वं मागं 
चालू लागतात. तेब्हा तपोवनतरूंना उदहृशून कण्व क्षि म्हणतात- 

पातुन प्रथमं व्य्रवस्यति जरं युष्मास्वपीतेषु या 

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या प्तम् । 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवस्युत्सवः 
सेथ याति शकता पतिगृहं सवैरनुज्ञायताम् ॥ राङु० ४, ९. 

' तुम्हाला पाणी पाजल्यारिवाय जी स्वतः पाणौ पिण्याचे मनांत आणीत 
नाही, भूषणांची आवड असूनही जी तुमच्या प्रेमास्तव पल्लव श्ुडत नाही, 
तुम्हांला प्रथम बहर येतो तेग्हा जिला अत्यानंद होतो अलीदही शङन्तला 
पतिगृहं जात अहि. सर्वानी तिला अनुज्ञा द्यावी." तेव्हा प्रत्यञ्च तपोवनदेवता 
तिला अीर्वाद देतात. ती चालली असतां सवं तपोवन दू.खाने व्याकूढ 
होते. हरणांच्या मुखांतून दभवचि घास गुन पडतात, मोर आपले नृत्य 
थांबवितात, लताही शुष्कपर्णाच्या मिषाने अश्रु गाठतादैन असें दिसते. 
शकता आपल्या वनज्योत्स्ना नामक लताभगिनीप्र मेटते, गभिणी 
मृगी प्रसूत होईल तेव्हा आपणांस कटविण्पाबहूर कण्वपोस सांगून 
ठेवते, आणि आपल्या वस्त्रास बिख्गणान्या व स्वतः वाढविलेल्या 
पोरक्या हरिण बाल्काची समजृत घालते. नंतर ते सवं क्षीरवक्षाच्या 
छायेखाखी जातात. तेब्हा कण्व आपला पुढील संदे सांगतात-- 

अस्मान् साधु विचिन्स्य संयमधनानुच्चैः करं चास्मनः 
स्वख्यस्याः कथमप्यवान्धवष्तां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् 
सामान्यप्रतिपतल्तिपूवेकुमियं दारेषु द्या त्वया 
भाग्यायलमतः परं न खलु तद्राच्यं वधूबन्धुभिः ॥ चाकु* ४,१७. 

"आम्डी संयमधन आहो, तुज्ञं कुछ उच्च अहि व बांधवांच्या प्रोत्साहना- 
क्िवाय हिने स्वतःच अपके हदय तुखां अर्पण केले आहे, हया गोष्टी 

न.भा.८.. .२३ 
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ध्यानात चेडन इतर स्त्रियाप्रमाणे तूं हिला वागवा्वे. याच्या पली- 
कंडच्या गोष्टी देवावर अवलंब्न आदत. त्यांचा वधूच्या वांघवांनी उच्चार 
करूं नये. नंतर शकूननेसही ते एका इखोकांत सुंदर उपदेश करतात. 
तो श्लोकं मागे पहिल्या प्रकरणात दिला आहे. (पृष्ठ ३५ पहा.) कंदाचित् 
पतीला तक्षी भोटख पटली नाहौ तर ही अंगटी दाखव असे तिच्या 
सर्यानी सांगतांच शकूतलेच्या हूदयांत धस्स होते. तेग्डरा, 'भिण्याचें काही 
कारण नाही," ' अतिस्नेहः पापशङ्की," भसे बोलून त्या तिची काठजी 
दूर करतात. !सूर्य वर आला आहे; आता पित्याला परत जाण्याला 
सांग," असे गौतमी सुचविते. तेब्ट्। शकुंतलेला पितृवियोग दुःसह होऊन ती 
विचारते "नाबा पूनः केव्दा मला हँ तपोवन दृष्टीस पड़ल ?" त्यावर कण्व 
क्षि म्हणतात- 

भूस्वा चिराय चतुरेन्तम्हीस्पल्ी, 

दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेइय । 
भ्रौ तदर्पि्तकुटुम्बभरेण साध॑ 
दान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् ॥ 

दाकु० ४, २०. 

'ुष्कठ काठ समुद्रवल्यां कित पृथ्वीची सपत्नी (सम्माज्ञी) क्षाल्यावर ज्या- 
खा कोणी प्रतिस्पर्धी उरला नाही अशा आपल्या पृत्राला गादीवर स्था- 
पूमवत्यावर कुटुबाचा भार सोपव्न मग तूं आपल्या परत्तिसमागमं या शान्त 
आश्रमात षरत येशील.' तेष्हा शकृन्तला म्हणते "वावा, तपहचर्या करून 

तुमचें शरीर कृश क्षाठे भहे. तेष्हा माश्याकरितां कष्टी होऊ मका. शक्. 

नतला व गौतमी शिष्यांब रोबर निघून जातात, तेब्हा कण्व ऋषि म्हृणतात- 

अर्थ हि कन्या परकीय एव तामश्च संप्रेष्य परिधहीतुः । 
जातो ममाय पिशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥ राकु० ४,२२. 

"कन्या हें परक्याचे धन होय म्हणून तिला पतीकडे पाठविल्यावर एखादी 

ठेव मारकाला परत केल्याप्रमाणें माक्ष मन स्वस्थ क्षे आहे." (अक ४). 
कन्येला पतिगृहं पाठवितांना क्वान ज्ञालेका शोकं, त्यांनी तिला केलेला 
बहुमूत्य उपदेश, तिच्या भावी एश्वयचिं रम्य चित्र व ती गेत्यावर त्यांना 
वाटलेले समाधान हीं ज्यांत वणेन केलें आहेत ते वर उद्धृत केलेके 
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चार लोक सवं ^शाकृन्तलां'त उत्कृष्ट गणले जातात. पांचन्या अंकाचें 
स्थठ दृष्यन्ताचा राजवाडा हँ आहे. राजा व विदूषक बोलत बसले असतां 

हंसपदिका खाखील आक्शयाचें एक गात गते भ्रमरा! त्ं नव्या नन्या मधाचा 
खोभी भाहिस. आग्रमंज रीचें तसे चुंबन घेऊन आता केव कमल्वाक्ताने 
संतुष्ट होणारा तूं तिला कसा अगदी विसरलास बरं ?' अ।पण हंसपदिकेवर 
एकदा प्रेम केले होतें म्हणन आता वसुमती राणीचा उल्लेख करून ती 

आपणांस टोचून बोकत आहे असें राजाच्या ध्यानात येते. तन्हा आगम्हांखा 
चांगला टोमणा मारलास असे तिका कटविण्यास राजा विदुषकास तिजकडे 
पाठवितो. त्या गीताच्या भर्थाचा विचार करीत असतां राजाच्या मनाला 
केसली तरी हृरहुर लागून राहृते, पण तिचे कारण त्याला सनजत नाही. 
याप्रमाणे तो सचत बसला असता कचुकी'कण्व क्षौ चा निरोप षेजन स्त्रियां - 
सहिते काही तपस्वी आके आहेत," अशी वर्दी देतो. तेब्हा राजा भापत्या 

उपाध्यायास त्यांचा सत्कार करून अगिनिगहांत घेऊ येण्यास सांगतो व 
स्वतः तथे जाऊन त्यांची वाट पाहत राहतो. ऋषीब रोबर आलेत्या अव- 
गुण्ठित शकृन्तलेच्या रम्य आकरृतीने राजाची दृष्टि आकर्षित होते, तथापि 
'परस्त्रीकडे निरखून पाहणे योग्य नाही' असे म्हणून तो मन;संयम करतो. 
त्याने नमस्कार केल्यावर त्यास आशीर्वाद देऊन शाडगंरव कण्वाचा पुढील 
निरोप सांगतो. 'एकाती त् माज्या मुखीचे पाणिग्रहण केठेस त्याला मी संमति 
दिली व व्यामृठं मला आनंदही ज्ञाला आहे; कारण तुम्ही दोघेही परस्ष- 
रानुरूप आहां. तेब्हा माता या आपल्या गर्भवती पत्नीचा स्वीकार कर.“ 
राजाच मन दुर्वासशापाने प्रस्त ज्ञाल्यामुढे त्याला शकृन्तलेचौ मुठीच 
आठवण होत नाही ; म्हणन तो म्हणतो, "काय ? हिचें मी पूर्वीच पाणिग्रहण 
केठे आहे ?* त्यावर कृतकर्माचा १३चात्ताप क्षात्यामृणे तं धर्माचौ 
अवहेलना करीत अहस काय? कारण बहुधा एदव्यनि उन्मत्त 
भालेल्या लोकांत अशा तन्हेचे विकार दुष्टीस पडतात, असे शाङ्गंरव 
टोच्ून बोलतो. गौतमीही त्याला ओल्ल षपटण्याकरिनां शकतलेचें 
भवगुंखन दूर करते. शकंतलेचे सौंदये पाहून राजा चक्ति होतो, 
तरी अधम॑भीतीने तो तिचा स्वीकार करण्यास तयार होत नाही. 
तेष्हा शाङ्गंरव रागाऊन म्हणतो, ' एखाद्या चोराला त्याने चोर 
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लेले धन बक्षीस यावं त्याप्रमाणे तूं श्रष्टविलेलो आपरी कन्या मुनीनी 
तुला भर्पण केली आहे. त्यांचे तू चांगङेच उपकार फंडीत भाहेस 1 
तरी राजा कबृरू होत नाही. तेब्हा त्याची खात्री करण्याकरितां अंगटी 
दाखवा्वीौ म्हणून शकृतखा पाहूं कागते, पण ती बोटात दिसत नाही, 

तेव्हा सहजच गौतमी म्ह्णते, ' शक्रघाटावर शचीतीर्थालछा नमस्कार कर- 

ताना तुश्या बोटातून ती गढून पडली असावी. ! त्यावर राजा ' हाचतो 
स्त्रियांचा हजरजवबाबीपणा! ' असा टोमणा मारतो. नंतर आश्रमात घडलेल्या 

गोष्टी याला सांगितल्या तर यावी खात्री पटेल असे वाटून शकृतला 
भोटेपणाने तसे करते, पण त्याला तें सवं कारस्थान असावे असे वाटते. 

तपोवनांत वादलेल्या या शकृतटेला लबाडी करी ती मुढीच माहीत 
नाही असा गौत मीने निर्वाा देतांच राजा म्हणतो, “हे तापसवृद्ध। 

सख्ीणामशिक्षितपदटुस्वममानुषीषु 
सदुरयते किञ्ुत याः प्रतिबोधवत्यः 

प्रागन्तरिक्षगमनाद्स्वमपत्यजात- 
मन्येद्विजञः परश्टताः खलु पोषयन्ति ॥ चाकु० ५, २२. 

° मानवेतर प्राण्यांमध्येही स्त्रियांचा नैसगिक धृतंपणा दिसून येतो. मग 
ज्ञात्या स्त्रियांविषयी तर विचारावयासच नको; आकाशांत उदन 
जाण्यापूर्वी कोकिठा दुसन्या पक्ष्याकडून भापल्या पिलचें पोषण कर- 

वितात. ` राजाने कोकिठाचा दृष्टांत भापल्या विधानाला पोषक म्हणून 
सहज दिला होता. पण त्याच्या इलोकांतील अन्तरिक्षगमन, द्विज व पर- 
भृत हे शब्द दचर्थी असल्यामढे ' परोपजीदी अप्सरा भपलीं मुले अन्य 
बराहाणांकड्न पोसवितात ' असाही ध्वनि निघत होता. राजा अशा रीतीने 
आपल्या मातेची निदा करीत आहे असे साहजिक वाट्न शक्ृतलेचा 
क्रोध अनावर होतो. ती उसदून म्हणते, "अनार्या! तू आपल्यावरून दुसन्याची 
पारख करीत आहेस. गवताने आच्छादिलेल्या कृपासारखा धमचिं 
पांधरूण घेतलेला तू! तुञ्षी बरोबरी कोण करील ?' तिचा अकृत्रिम कोप 
पाहून राजाच्या मनांत संदेह उत्पन्न होतो, पण खात्री होत नाही. तेव्हा 
शटी तुज्ली पत्नी आहे. हिखा स्वीकार, नाही तर टाकून दे; अाम्ही चालर्णो.' 

भसे म्हणून ते तापसकूमार चालं कागतात. तन्हा शकृतलाही त्यांच्या 
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बरोबर जाऊं लागते. तेव्हा शाडर्गरव तिच्या अंगावर ओरडतो, "ए ढाल- 
गज पोरी | हवं तसे वागतेस होय?' शक्तला भीतीने काप लागते, 
तेब्हा पुरोहित एक तोड सुचवितो. तो म्हणतो, "महाराज! आपणास प्रथमच 

चक्रवर्ती पुत्र होईल असा साधु परषानी आशीर्वाद दिला आहे; तेव्हा हिला 
परसूतीपर्यत माल्या घरीं राहुं चया. हिचा मुलगा चक्रवत्तिचिन्हांनी युक्त अस - 
त्यास आदरपूवेक हिचा स्वीकार करावा; नाही तर ह्ला पित्याक्रडे पाठ- 

वाव. राजा त्याला कबूल होतो. नंतर ते सव॑ जातात. थोडया वेने पुरोहित 
प्रवेरा करून म्हणतो, "महाराज, कण्वशिष्य गेल्यावर ती आपल्या देवाला 

दोष देत रङं लागी. इतक्यात अप्सरस्तीर्थाजवन् एक स्त्रीरूपी तेजस्वी 
मूति आली व तिला घेऊन अदृश्य जाखी.“ " पूर्वीच आम्ही त्या वस्तूचा 
त्यःग केला आहे. आता तयात्र व्यथं तकं कशाला, असें म्हणून राजा 
विश्रांतीकरितां निघून जातो. (अं. ५) . यानंतर थोड्याच दिवसानी घड- 
ठेत्या गोष्टी सहाव्या अकांत दाखविल्या आहेत. आरंभीच्या प्रवेशकांत 

नगराधिकारी राजकश्यालक व दोन शिपाई् एका कोयाला राजाची 

मंगठटी चोरण्याच्या आरोपावरून मुसक्या बांधून आणितात. तुला ही 
कोठे सापडली असें विचारतांच-- 

कोटी-मी शक्रघाटाजवटठ राहणारा कोटी आहे. 
हिपाई-अरे चोरा, आम्ही काय तक्षी जात विचारी होती ? 
राजश्यालक-सूचका, याला सवं कमाने सांग दे. मध्येच अडथला 

आणूं नको. 
दोन्ही शिपाई-जरी साहैनांची आज्ञा. 
कोठी -जाटे, गल वैरे टाङ्गून मी मासे पक्डतों व ॒कुटुबाचें 

पोट भरतो. 
दयालक-फारच चांगला धंदा । 

कोटठढी-महाराज ! असे म्हणुं नका. निद्य॒ असले तरी जातिप्राप्त 
कमं टाक नये. ब्राह्मण स्वभावानें दयाद्रं असला तरी यज्ञ- 
कर्मात पशुहिसा करण्यापुरता निष्टुर बनतो, 

नंतर "मी एके दिवशीं पकडलेला तांबड। मासा चिरला तो अति ही अंगठी 
सांपडली, ती विकण्याकरितां मी लोकाना दाखविली, तों आपण मला 
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पकडे, ' असे तो त्यांस सांगतो. त्यावर श्यारुक ती अंगटी घेऊन राजा- 
कड़े जातो. ती पाहून राजाला शकृंतलेची आव्वण होते म्हणन तो त्या 
अंगठीच्या मल्याईतके पसे कोक्याका देण्याची आज्ञा करितो. घटकेपूरवीं 
कोठयाला वधस्तंभाकंडे नेण्याची तयारी करणारे हिपाई त्याला वक्षीस 
मिद्रालेले पाहताच त्याचे जिवर्ग दोस्त बनतात्त व आपली मैत्री मय- 
पानाने दृढ करण्याकरितां गुत््याकडे जातात. नंतर मेनकेची मेत्रीण सानुमती 
नामक अप्सरा राजकुलांत काय चाल्ठे आहे हं पाहण्यासाठी राजवा- 
डधाच्या प्रमदवनांत प्रवेश करते. तिला वसन्तक्तु सुरू ज्लाका तरी राज- 
वाडयांत कोठेही उत्सवाचें चिन्ह दिसत नाही म्हणून आश्चयं वाटते. 
इतक्यात दोन उद्यानपालिका प्रवेश करितात व नवीन अकेला अग्या- 
चा मोहोर खुड्न कामदेवाा अर्पण करतात, तोंच कञ्चुकी प्रवेश करून 
त्याबहल त्यांना रगं भरतो. "आम्ही नुकत्याच परगांवाहून अलो आहो, 
त्यामुढं महा राजानी वसन्तोत्सवाला मनाई केल्याचं माहीत नब्दते. षण 

तिचे कारण काय? › असे त्यांनी विचारतांच कञ्चुकी म्हणतो,  महाराजाना 
अंगटी दिसल्याबरोबर शकूंतलेशीं आपण पूर्वी विवाह केला होता याची 
आघठ्वणज्ञाखी व मोहाने आपण तिचा त्याग केला याबहूक त्याना परचा- 
ताप ज्ञाला. तेव्हपासून त्यांना रम्य वस्तु दष्टीस्मोर नकोतशा क्षाल्या 
आहेत व रात्रभर त्यांचा डोढयाला डोला लागत नाही. मनाच्या अस्व- 

स्थतेमुढठे त्यांनी उत्सवाला बंदी केली आहे." नंतर त्या आपल्या कामाला 
निघून जातात व राजा विदूषकासह प्रवेश करतो. “गेल्या रात्रींफार 
जाग्रण क्षाल्यामुढठे आज न्यायासनावर बसून काम पाहण्याचं अमच्या 
मनात नाही; तरी पौरजनांचें कांही काम तुम्ही पाहिले असल्यास लिहून 

पाठवावे,' असा निरोप अमात्यास सांगावयास राजा प्रतिहारीला पाठवितो ब 
कचुकीलाही आपल्या कामासाठी जावयास सांगतो. नंतर तो विदूषकासह् 
मनोविनोदना्थं माधवीमंडपांत जातो. ° मित्रा, आता मला शकुन्तले. 
विषयीं सवं स्मरते. ती आरी त्यादिवरीं तूं मजनवढ नव्हतास; पण पूवीं 
कधीही तिच्याबहक तूं चकार शब्द काढला नाहीस हैँ कसे ? मा्यासारसी 
तुखाही भूर पडी काय ?' असे राजानं विचारतांच विदूषक म्हणतो, 
“ मला सर्व आखठवत होते. पण सवं सांगून क्षाल्यावर ही सवं टरा बरे । 
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यांतले काहीही खरे नाही," असे आपणच म्हणाला. मीही मद बुद्धीचा। 
तेष्हा आपे बोलणे मला खरे वाटले. अथवा होणार ते चकत नाही हैव 
खरें. शकुतलेला तिच्या मातेच्या-मेनकेच्या-सखीनी उचलून नके 
भसावें असे राजास वाटते. शकुंतेच्या अंगृलीवर राहण्याचें भाग्य 
अंगठीला लाभे भसतांही ती गढून पडली यावरून तिचीही 
पृण्याई संपुष्टात आली असावी असे त्यास वाटते. इतक्यात शकूंतलेच 
चित्र काढलेला फलक घेऊन एक दासी येते. राजाच वित्रकलानंपूण्य पाहुन 
जवठच अदृश्यपणे उभी असलेल्या सानुमतीला आश्चयं वाटते. राजाने त्या 
फलकावर तीनः स्त्रियांची चित्रे काढलीं होती. त्यांतली कोणती शक्ूंतलां 
भसे विचारतांच विदूषक उत्तर करतो, “मला वाटते जलसेकामु्ं ज्याचे 
कोमल पल्लव टवटवीत दिसत आहेत अशा आम्रवृक्षाजवल वेणीची गांठ 
संर हत्याम् जिच्या केशांतून फुट गठरी आहेत, जिच्या मुखावर 
घर्मबिन्दु दिसत आहेत, जिचे भुज विकशेषकरून गढलेले दिसत आहेत 
अशी किचित् थकलेटो ही शकुंतला व दुसन्या तिच्या सस्या. त्या चित्रंत 
दाकतलेच्या मृखाभोवतीं धिरटचा धालूनं भ्रमर तिला त्रास देत होता 
असे दाखविलि होते. तो खरोखरचाच भ्रमर आहे असं वाटून राजात्याखा 
उहेशून बोदर कागतो. तेव्हा विद्षक म्हणतो, महाराज हे चित्र आहे चित्र! 

तेष्टा सान्मती म्हणते, "खरेच! हं चित्र आहे हं मलाही आता समजले. मम 

चित्रित केलेला प्रसंग स्वतः अनुभविलेल्याची स्थिति काय वर्णवि! ' इतक्यात 
दासी प्रवेश करून म्हणते, ““मी रंगांची पेटी आणीत होते, तों वाटत वसुमती 

राणीसाहेगांनी मला पाहिठे आणि माद्या हातून पेटी काढून घेऊन “मी स्वतः 
ही नेजन देते ' असे म्हणाल्या. त्या इकडच येत भाहेत.” तें एेकतांच राजा 
विदूषकाजवक चित्रफलक देऊन व्याला मेघ प्रिच्छन्द प्रासादांत पाठवितो. 
इतक्यात प्रतिहारी अमात्याकडून कागदपत्र घेऊन येते. त्यांत 'जलमार्गानिं 
व्यापार करणारा धनमित्र नांवाचा व्यापारी जहाज फुटल्यामुढे बुडन 
मेला. तो निपृत्रिक असल्यामुढे त्याची सवै संपत्ति सरकारजमा ब्हावीः 
असे अमात्याने लिहून पाठविले होते. त्यावर त्याची एख।दी स्री गरोदर 
आहे काय याची चोौकंशी करण्यास राजा सांगतो व तसं असत्याचे प्रतिहारी- 
कड्न समजल्यावर त्या गर्भाखा पित्थाचौ सवं संपत्ति द्यावी मर्षी 
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भाज्ञा करतो व ' प्रजेमर्ध्ये कोणाचा संबधी मृत न्षाला असल्यास त्याच्या 
जागीं पापकमखिरीज इतर बाबतीत दुष्यन्ताला मानां” अक्षी दाही 
फिरविण्यास सांगतो. मापण स्वतः निपृत्रिक असल्याने आपल्या मृत्यूनंतर 
पितरांना विड मिद्णार नाहीत या कल्पनेन त्याला अत्यंत शोक होतो. 
इतक्यात मेघच्छन्द प्रासादाच्या गन्चीव्रख्न मदनीकरितां ओरडणा्या 
विदूषकाचा स्वर एक येतो. कोणी राक्षसान त्याला पकडले असावें असें 
बाट्न राजा बाण मारणार, तोंच इन्द्राचा सारथि मातलि प्रवेश करून 
म्हणतो, "महा राज} मला इन्द्राने असुरयुद्धात साहाय्यार्थं आपणाकडे पाठविले 

आहे. मी येथे आलो तेव्हा आपण शोकमग्न दिसलां म्हणून आपणांस राग 
आणण्यासाठी मी विदूपकाला मार दिला. नंतर अमात्यास राज्यकारभार 
पाहण्यास सांगून राजा मात्तलोवरोबर निघून जातो. (अं. ६) -सातन्या अंका- 
च्या भारंभी रथस्थ राजा व मातलि स्वर्गातून खाली उतरत आहे असा प्रवेश 
घातला आहे. इन्द्राने जाण्याविषयी मला परवानगी इरी त्या वेछो त्याने 

मा्ञा अतिशय गौरव केला असे राजानं म्हणतांच मातलि म्हणतो, पूर्वी 
नरसिहाच्या नलांनी व आत्ता आपल्या बाणांनी सुखोपभोगांत रत असलेल्या 
इन्द्राचे सवं शत्र नष्ट केले. तेव्हा इन्द्राच्या कोणत्या सन्मानाखा अपिण 
पात्र नाही?" मातलीकड्न आपण हेमकूट पर्वतावर सुरासुरांच्या पित्याच्या- 
मारीच ऋषीच्या-आश्रमाजवन् आलो आहो असे समजल्यावर त्यांना नम- 
स्कार करण्यास राजा तेथे उतरतो नंतर राजाच्या आगमनचिी वार्ता 

कटठविण्याकरितां मातलि पुढे जातो व राजा तेथेच ज्ञाडाखाली बसतो. 

तेथे त्याक्ता बाहूस्पंदनाच्या शुभ शक्न होतो. तक्यांत सिहिणीचें दुष 
अर्धवट प्याकेल्या सिहशावकाला खेटण्याकरितां त्याच्या मातेपासून बला- 

त्काराने ओदणारा एक बाटक व त्याचें निवारण करणान्या दीन तापसी 

त्याच्या दृष्टीस पडतात. त्यांच्या भ।ष्णांवरून कऋषीनी त्याचें सव॑दमन 

भसे सार्थं नांव ठेवले असल्याचे राजाला कटठते. बालकाला गाहतांच 

राजाच्या मनांत पूत्रप्रम उत्पन्न होते. त्याने सिहाच्या छाव्याला सोडावें 
म्हणून तपसी त्याला दुसरे खेलणे देऊं करते. त्याबरोबर “ दे, कुठे 

जाह ते.” मसे म्हणून तो हात प्रसरतो. त्यावरचीं चक्रवरतिचिहनँ राजाला 
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दिसतात. विशेषतः त्याचा खोडकर स्वभाव पाहून त्याला जवक ध्यावें 
असे राजाला वाटते. तो म्हुणतो- 

आलक्ष्य दन्तसुकुखाननिमित्तहासे- 
रव्यक्तवणेरमणीयवचःप्रबत्तीन् । 
अङ्का श्रय प्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥ राकु० ७, १७. 

"काही कारण नसतां हसल्यामुष्ठे ज्यांचे कव्चांसारखे दांत किचित् दिसत 
आहेत, ज्याचे वोबडे बोल चित्ताकर्षक वाटतात, पित्याच्या मांडीवर बस- 

ण्यासाठी जे अतिशय उत्सुक असतात अशा धृटठीने माखलेल्या बालकनिा 
घेऊन जे मलिन होतात ते घन्य होत ! ' सवंदमन आपले एेकत नाही असें 

पाहून तापसी दुष्यन्ताची मदत मागते. राजाने हाक मारतांच सवंदमनं 
त्याच्याकडे जातो. त्या दोधांच्या चेहन्यांतीक विलक्षण साम्य पाहून 
तापसीला आहइचयं वाटते. तिच्याकड्न राजाखा क्ते कौ तो बालक 
पुरुवंशोत्पन्न आहे व त्याच्या मातेचँ अप्सरांशीं नाते असल्याने ती त्या 
आश्रमांतच प्रसूत ज्ञारी होती. इतक्यात दुसरी तापसी मातीचा रगीत मोर 
आणण्यास गेली होती ती परत येउन म्हणते, ' सवंदमन, हँ गकृन्तलावण्य 
पहा! ' सवंदमन वणेसादृश्यामुके “शकून्तकेला पहा असा अथं समजतो, 
तेव्हा तो म्हणतो, "कृठे आहे माज्ली आई? ' या प्रसंगावरून त्याच्या मातेचें 

नावही शक्ृतलाच आहे असे राजाला कटठते. तथापि नांवासारखीं नावं 
पुष्क असतात आणि इनरही सादुक्य दिसत असले तरी कदाचित् 
शेवटी हें सवं मृगजलवत् मिथ्या ठरेल अरी राजाला शंका येते. 
इतक्यात "याच्या मनगटावरचा राखीचा ताईत कोठे दिसत नाही," असे 

तापसी म्हणते; तों 'सिहाबरोबर हा दगामस्ती करीत असतां त्याचा ताईत 

येथे पडला पहा' असे म्हणून तापसी नको म्हणत ॒ असतां दुष्यन्त तो 
उ वलनही धेतो. दृष्यन्ताने निषेधाचें कारण वि चारल्यावरून ती पृडील 
हकीकत सांगते--*भगवान् मारीच ऋषीनी या बारुकाच्या जातकमंसमयीं 
अपराजिता नामक ओषधी घालून हा ताईत मनगटावर बाला होता. 
याचे मातापिता करिवा आपण स्वतः यांच्याखेरीज दुसन्या कोणीही हा 

न.भा.८. . .२४ 
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भूमीवर पडला असतां त्यास हात लावृं नये. हात लछावल्यास तो स्प 
होन उसे, असे त्यांनी सांगितले होते. याचा प्रत्ययही आम्हांस अनेकदा 

आला आहे. या प्रसंगाने तर दष्यन्ताचा संक्षय पूर्णपणे नाहीसा होतो. 
ज्ञाठेला वृत्तान्त शक्रंतलेला सांगण्यास तापसी निघून जाते. तिच्या बरोबर 
बालकही जाऊ लागतो, तेब्हा दुष्यन्त म्हणतो, "पत्रा, थांब, मा्याबरोबर 

माईकड जाशील." त्यावर "दूष्यन्त माह्ञो बाबा, तुम्ही नव्हे," असें सव्दमना- 
चे उत्तर एकन राजाची जास्तच खाच्री होते, इतक्यात मटक वस्त्र नेसटेली 
ब एकपेडाची वेणी घातलेली शकुतछा प्रवेश करते. पश्चात्तापाने फिकट 
ह्मालेल्या राजाला ती एकदम ओंद्टखत नाही; पण लौकरच तिची खात्रो 

पटते व ती त्याचा जयजयकार करते. कोण ग हा ? ' असें स्वंदमनाने विचार. 

तांच "वत्सा, तुया देवाला विचार! असें म्हणून ती रट् लागते. प्रिये मी 
तुला टाकून दिले हे तुया मनाला खागून राहूं नये; कारण त्यावेलीं माका 
मनाखा कांही विलक्षण मोह पडला होता,' असे बोल्न राजा त्तिच्या पायां 

पडतो. शकृन्तला त्याखा उख्विते वते सवै मारीच मुनीच्या दशेनाथं 
जातात. मरीच चक्षि व त्यांची पत्नी अद्ति त्या दोधांस आशीर्वाद 
देतात. मारीच ऋषीकडून दर्वासशापाचा वृत्तान्त कठल्यावर दृष्यन्ताला 
आपण दोषम्व्त ज्ञाल्याबहल आनंद होतो. शकुन्तलेसही पतीने मपणास 

विनाकारण टाकले नव्हते हे समजलत्यावर बरे वाटते. नेतर राजाच्या 

विनंतीवरून मारीच ऋषि कण्वमूनींना हा सवं वृत्तांतं कटटविण्याकरितां 
एका ऋषिकुमाराला पाटविताते व दुष्यलाका पत्नी व पत्र यांसह राज- 
धानीस जाण्यास भनज्ञा देतात. नंतर भरतवाक्याने नाटक समाप्त हते. 

कालिदासाने या नाटकां कथानकं कोटून घेतले याविषयीं सुदं वाने 
वादविवाद करण्यास फारत्री जागा नाही. अनंत कथारत्नांचा सागर असा 

जो आपला प्राचीन (महाभारत' ग्रंथ त्याच्या आदिपर्व सुमारे तीनों 
रखोकांत शकूतलेची गोष्ट वणिली आहे, तिची व॒ श्याकुंतलाची तुलना 
केल्यास कालिदास चं अनुपम रचनाकौरल्य व केलार्भिज्गत्व ध्यानात येईल. 
यास्तव महाभारतांतील गोष्ट प्रथम संक्षेपाने दिली आहे.+-- 

* या मारांश्षाकरितां मांडारकर ओरिषटल इनिम्टटयचुटने अर्त्यत पररिश्रमाने 
संदोधन करून प्रवगदहित केलल्या आदिपवाच्या आवृत्तीचा उपयोग केला जहे. 
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एके दिवशी पुरुकुलोत्पन्न दुष्यन्त राजा बरोबर मोठे सन्य, अमात्य, 
पुरोहित वगैरे घेऊन हिकारीसर गेला. बराच वेट शिकार केल्यानतरते 
काङ्यपाश्रमी पोचले. तपोवनाबाहैर सन्यास ठेवून व राजचिन्हं अंगावरून 

उतरून त्याने पुरोहित व अमात्य यांसह आश्रमात प्रवेश कला. थो पु 
गेल्यावर अमात्यादिकांस एके जागी सोडून तो एकटाच कण्वाच्या पुण ङ्कुटिकर- 
कटे वढला. त्या वेर्छीं कण्वद्रःषि फलि आणण्याकरितां बाहर गले दति; 

पथापि त्याची सृदर कन्या शकुन्तला पर्णवुंटिकेत होती. तिनं त्याचे स्वागत 
कंठे. तिला पाहताच राजाच्या मनांत कामविकार उत्पन्न लाखा. स्याने 

विचारल्यावरूम शकुंतलेने आपला जन्मवृत्तात त्याला सविस्तरपणे सांगि- 
तला. तेव्हा नानाप्रकारच्या वस्त्रालंकारांचं आमिष दाखव्न व्याने तिला 
आपखी पत्नी होण्याबहल विनंती केली. ' माञ्च बाब। फक आणण्याकरितां 

बाहेर गेले आहेत, ते घटकराभराने येतील व नतर मला अर्पण करतील, 
भसे शकुतलेने सांगून पाहिले. पण राजाने ` गान्प्रवंवि वाह् क्षत्रि यांस पिहित 
अहि. तूं स्वतःचें दान करण्यास समयं आहस.“ इत्यादि बोलून तिचे मन 
वदवि; परण आपरी भ्रमति देण्यपूर्वीं, माञ््यापासून होणान्या मुलाला 
भापल्या पर्चात् गादी मिढालो पाहिजे, अशी शकुंतलेने अट धातली वती 
राजाने मान्य केली. नंतर राजाने तिच्याशीं गान्धर्वविधीने विवाह केला 
व थोडा वेढ तिच्याबरोबर घालविला. शकुन्तलेला स्वनगरी नेण्याष॑टी 
मोहं सन्य पाठविण्याचें वचन देऊन (कण्वक्रषि परत आल्यावर अपल्मारा 
शाप देतील या भीतीने) तो तेथून निघून गेला. ऋषि परत आल्यावर 
शकुंतला लज्जेने त्यांच्यासमोर येईना. तेन्हा त्यानी अन्तज्ञाननि सव 
गोष्टी जाणून तिच अभिनदेन केले व तिने मागितटेके वर दिले. वचन 
दिल्याभ्रमाणे दुष्यन्ताने सन्य तेर पाठविले नाहीच, पण तिच्याबहूल विचार- 
पूसही केली नाही. कालांतराने शकुंतला आश्चमांतच प्रसूत ज्ञाली. तिच्या 
मुलाचे जातकर्मादि सस्कार कण्वाने केले. तो सहा वर्षाचा ज्ञा नाही तोंच 
ष्याघर्सिहादि क्रूर पशुम पकड्न आणन त्याच्याशी खेलत असे, म्हणन 
भश्चमस्थ लोकन त्याचे नांव सर्वदमन असे ठेवडे. बले व पराक्रम 
यानी युक्त असल्यामुढं तो युवराज होण्यास योग्य ज्ञाला असे पाहून 
कण्वाने शाकुतला वं सवंदमन यां हस्तिनापूरास पोचविण्यास् शिष्यां 
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आज्ञा केरी. राजदरबारीं पोचल्यावर शकृतलेने मागील प्रसंगाचीं 
राजाला आठवण देउन पृत्राचा स्वीकार करण्याब्रहल विनंती केरी. 
° तुद्याबरोबर विवाह केल्यचे मला स्मरत नाही. पाहिजे तर 
रहा किवा जा, असे राजाने म्हणतांच, शकंतलेला त्याचा 

अत्यन्त संताप आका. ती म्हणाली, "राजा, एखाद्या हलकट माणता- 
सारखा तूं काय खोटं बोरत आहेस ! मी म्हणतें ते खरं की खोटं दहं 
तुह्या मनाला माहीत आहे. पाप करताना आपणाला कोणी पाहत 

नाही भसे पापी मनुष्याला वाटते, पण देव व त्याचा अन्तरात्मा है सवं पाहत 
असतात. भा्येला पुरुषाची अर्धाङिगी म्हणतात. तिच्या ठिकाणी पूत्ररूपाने 
तिच्या पतीचा पुनः जन्म होतो. पूत्रपिक्षा अधिक आनन्ददायक अशी 
कोणती वस्तु या जगांत आहे ?' इत्यादि बोलून त्याचें मन वकविण्याचा 

तिने यत्न करून पाहिला, पण तो एकेना. तेग्हा ' अत्या पर तुज्षी इतकी 
प्रीति आहे तर तुक्षी संगति मला नको. तूं याचा स्वीकार केला नाहीस 
तरी माक्ना मुल्गा अखिल पृथ्वी पादाक्रान्त करील, असे म्हणून ती 
पुत्रासह चालं लागली. त्याबरोबर आकाशवाणी लाली कौ, 'दुष्यन्ता ! हा 

तुक्षाच मुर्गा अहे. याचा स्वीकार कर. तेब्हा राजा आनंदित होउन 
पुरोहित, अमात्य इत्यादिकांस म्हणाला, "एका हें देवदूताचें भाषण ! मीया 

मूल्ाचा पूर्वीच स्वीकार केला असता तर हा जन्माने शुद्ध आह किवा नाही 
याचा तुम्हांस संशय आला असता. नंतर तो शकुतेला म्हणाला, *मी असं 
केले नसते तर कामुकत्वामुर मी यांचा स्वीकार केला असे खोक म्हणाले 
मसते. रागाने त् जे मला अपशब्द बोललीस त्याबहूल मी तुला क्षमा 
केटी आहे. नंतर त्याने शकुंतलेला आपली पटूराणी केटी ब भरताला 
यवराजपद दिले, 

महाभारतातील वरौीरु साघी व वैचिच्यहीन गोष्ट वाचल्यावर ती- 
तून जगांतील एका अत्युत्कृष्ट नाटकाच्ची उत्पत्ति क्षाली भसे कोणास सांगि- 
तले तर खरेही वाटणार नाही. खाणीतून काठलेला भोबडधोबड दगड 

पाहताच त्यांतून पृढे एक अत्यंत रम्य आकृति निर्माण होणार आहे अदी 
कल्पना कोणास येते काय? पण सामान्य जनाच्या चर्मचक्षुना जं दिसत 
नाह तें कखावानाच्या प्रति मात्मक्र दिव्यदुष्टीपुढे ल्पत नाही. व्यासांच्यां 
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साध्या साधनसामग्रीत आपल्या प्रतिमेन निमिलेला वेचित्रयपूणं प्रसंगांचा 
मालमसाला घातला असतां त्यांत उल्करृष्ट रसपरिपाक उतरेल असे कालि- 

दासाला वाटले अस्वे. दुसरे भसे की महाभारतांतील कथानक फार 
प्राचीन काढी घडलेटे. समाजाच्या प्राथमिक अवस्थतत व्यांतीक कांही 
प्रसंग व विचार असंभाव्य व अनुचित वाटले नसले तरी कालिदास 

कालीन सुसंस्कृत समाजाला ते प्ररे व आवडकले नसते. शिवाय व्यासाच्या 
पुराणक्थेत नायक दुष्यन्त व नायिका श्वुंतला हौ केवढ स्वार्थाने प्रित 
ज्ञाटेखीं दिसत होती. नाटकतिील त्यांचीं चित्रं रम्य व॒ आक्रषक होण्यास 
त्यांच्या स्वभार्वात विविध छटांचे रंग उचित प्रमाणात मिस्र्णे जषूर 

होते. या कारणास्तव काकिदासाने मूढ गोष्टीत अनेक फरक केके आहेत. 
‹शाकुतलोपास्यान' व॒ शाकुंतल' यांतील कथानकांचौी तुलना केल्यास 
दुर्वास ऋषीचा शाप व त्याची निवृत्ति होण्यास जरूर असली मुद्रिका 
या दोन मह्वाच्या गोष्टी कवीने कलिपित्या आहूत है सकृदूरनीच 

ध्यानात येते. यपिकी पर्हिरीचा त्याने दोन प्रकारे उपयोग केला आहु. 
महाभार्तांतील दुष्यन्त कवठ विषयास्क्त, भ्याड व स्वार्था दिसतो. 
कण्व एक दोन तासांनी परत येण्याचा संभव असतां त्यांची वाटन 
पाहतां त्यांच्या पदचात् तो त्याच्या कन्यचा उपभोग धेता. विषयोप- 
भोगाची तात्कालिक ऊर्मि शमल्यावर आपणांवर क्षि रागावतील या 
भीतीने तो लागलीच राजधानीस निघून जातो. पुढे शकुंतटेला दिलेल्या 
वचनाला जागत नाही, इतकेच नब्हेतर ती स्वतः पूत्रासह राजसभेत 
उपस्थित क्षाली असतां जनापवादाच्या भयान स्वकतंव्य करण्याचें टाटता 

आकाशवाणी स्ञाली नसती तर स्वतःच्या निरपराधी पत्नीचा व पुत्राचा 
व्याग करण्यास त्याने मागे पढ पाहि नसते. अशा निकृष्ट कोटीतील 
नायकाचें पराक्रमी, प्रेमठ, पापभीरु व कतग्यतत्परः पुरुषात रूपतिर कर- 
ण्याकरितां कवीने योजिलेल्या किमयेचे दुर्वासाचा शाप हे ६्कं प्रमुख 

हेच आनद वर्धन नेहा ^्वन्यालोकां"त (प. १४८) म्हटले आहे--इतिवृत्त- 
वद्ायातां कथञ्िचद्रसाननुगुणां स्थिति त्यक्त्वा पुनरुतक्ष्याप्यन्तरा मीष्टरमसाचित- 
कथोन्नेयो विधेयः यथा किदासप्रबन्पेषु । 
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साधन अहे. स्या शापाने राजाच स्मृतिध्रश ज्ञाका व म्हणूनच एरब्टी 
आपली कर्तव्ये कसोशीने करणारा राजा 'शाकुतल' नाटकाति परस्त्रीस्पश- 

भयाने स्वपत्नीचा त्याग करताना दिसतो. पांचव्या अंकांतील दोन .सत्प- 

कषांच्या ज्चगडयाचा हृदयंगम प्रसंग या श्चापानेच शक्य भरारा आहे. सहाब्या 
अंकातील दुष्यन्ताचा शोकं व सात्व्यातील शकरुतटेते अत्यंतं कारुण्यो- 

त्पादक दृश्य यांची उभारणीही शापप्रसंगाच्या पायावरच स्ञाली आहे. 
सारांश या श्चापाने नायक नायिकां कांही काठ कष्ट दिले तरी अखेरीस 

त्यांच्या स्वभावांतील उदात्तपणा व्यक्त करून त्याने त्यास उपषेतच केले 

आहे. कथानकालाही वैचिग्रयपूर्णं व रम्य प्रसंग पुरवून त्यानं चित्ताकर्षक 
बनविले आहे. याशिवाय हा शापप्रसंग घालण्यात काकिदासाचा दूसरा- 

ही एक हेतु असावा. केवठ बाह्य रूपामुे उत्पन्न रेट प्रेम वंषयिक अत- 
एव निकृष्ट दजचिं असते. संकटाच्या भट्रतून तावृन सुखाल्न बाहर प्रड- 
ल्यावर त्यांतील स्वार्थोपणा नष्ट क्लाल्यामढं त्य कर्तव्यांत लूपातर होते. 
जगा निरपेक्ष उदत्त प्रेमाची समाजाच्या धारणेला व अभ्युदयाला अत्यंत 
वावक्यकता असल्याने कालिदासाने आपल्या इतर प्रंधातही त्याचं चित्रं 
रेखाटली आहेत. * कूमारसभवां'तीर पावती, भेघदूतां'तील यक्षपत्नी व 
“विक्रमोवंशीयां'तील राणी ओशीनरी या अशा दिव्य प्रेमाच्या मृति होत, 
“विक्रमोववंशीयां'त भौशीनरी राणी पात्र उदास्त स्वरूपाचे असले तरी 
प्रधान नाही, स्यामुठे कवीचा हा अभिप्राय त्यांत स्पष्टपणे प्रतीत होत नाही. 
ती उणीव या नाटरकात क्वींने भरून काडली जहे.शकुंतकच्या प्रेमाची परीक्षा 
करण्याकरितां त्याने दुर्वासिशपाचा कुशलतेने उपयोग केला आहे. त्याच्या 

इतर नाटकांतही एकादा दवी घटनेन नायक-नाधिकांव रसंकटाचे प्रसंग 

अलेले दिसतात अपे प्रष्तम एकादा कषीन्या शापाने पावे हैं अगदी साह्- 
जिक आहे. शक्तलेसारख्या प्रेमठ व पतिचितामग्न नायिकेा शप देण्यास 
दर्वाक्तासारर्था निष्डुर व कोपिष्ठ षीशिवाय दुसरा कोण प्रवृत्त होणार ? 
अनसूयेने म्हटल्याप्रमणे “अग्नीरिवाय दुसरा कोण दग्धं कं शकेल ?' 
शापामागून उश्शाप हा आखाच! शापाने राजाला शकृन्तञेची विस्मृति 
पडली होती म्दणून उर्शापाने त्याला तिची भोढल पटेल 
भसे कही करणे अवद्य होते. भा वेढीं मृद्रिकसारख्या पूवेपरिचित 
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साधनाची सहजच रवण होणार. सीतला आपली ओढठणख पटावी म्हणून 
हनु मानाने श्रीरामचंद्राची मृद्विका आपल्या बरोबर घेतली असल्याचे 
कवीला माहीत होते, किबहुना मेघदून रचतांना तो प्रसंग त्याच्या 
डोत्रयातत घोठत होता, हँ आप्रण मामं पाहिलेच आहे. तेष्ा दुष्यन्ताल।ही 
शकृन्तठेची मूद्धिकादर्भनाने ओढख पटविण्याची कल्पना कवीला सुचावी 
यांत आद्ये नादी. बौद्धांच्या पालो भाषेतील जातक ग्र॑थांत गौतमवुष्दाच्यः 
पूवं जन्मातील गोष्टीची वर्णने आकीं माहेत, त्यांतील 'कदुहारि' जातकांन 
शाक्तलाच्या राविधानकासारखी एक गोष्ट आढछते. “वाराणसी नगरांतील 

ब्रह्मदत्त राजा अरण्यांत एका सुन्दर स्त्रीला पाहतो; तिच्याशीं कांही वेद 
रममाण होऊन नतर तो स्वनगरीष परत जातो; पण जति वेदीं तिच्या 

बोटांत सखुणेकरितां मृद्विका धातो. पुढे तीस्त्री अरण्यांत प्रसूत होउन 
तिला बाधिसत्व हा मृलगा होती. तो मोठा क्ञाल्यावर त्याला घेऊन ती राजा- 

कड़े जते व खुणेचौ अंगटो दाखविते. राजा मुहामच आपण तिला ओढठखत 
नाही असे दाखवितो. तन्हा सत्यक्रियेशिवाय दूसरा उपाय नाही असें 
जाणून ती आपल्या मृलाचा पाय धरून त्याला आकाश्चात फकते व 
राजाखा म्हणते, राजा, जरहा खरोखरोच तुक्ञा मुल्गा असेलतरतो 
अंतराढीं सुरक्षित राहील, नाही तर जमिनीवर पड्न त्याच्या शरीराच्या 
ठिकन्या होती. बोधिसत्त्व अंतरादछछीं मांडी घालून राहतो ते पाहून 

कोणासही त्याच्या जन्माविषयीं संशय राहत नाही; तेव्हा राजाही त्याचा 
स्वीकार कर्न त्याखा यौवराज्याभिषेक करतो. वरीर गौष्टीवरू्न 
कालिदासाला मूद्रिकची कत्पना सुची असावी असें कांही युरोपीय 
विद्वानचिं मत आहे, पण तें मान्य होण्यासारखे नाही. वरील जातकांत व 

महाभारतातील शकुतकेच्या कथंत बरेच साभ्य आहे, त्यावरून बौद्ध खोका- 
नीच ती हिदु्रंथांतून घेऊन त्यात थोडा फरक करून गौतमबृद्धाच्या पू्ब॑- 
जन्माशीं तिचा सबंध जोडन दिकेला दिसतो. जातकम्रंथां तील इत रही अनेक 
कथात त्यांनी भसे केल्याचें दिसून येते. कालिदासाच्या नाटकात दर्वास- 
शापाचा व मद्रिकेचा षनिष्ठ संबंध आहे, परण वरीक गोष्टीत श्ापाचा 
उल्छेखही नाही. (शाकरंतखा'तीक मृद्विकाप्रकरणाची कल्पना कालिदासाला 
स्वाभाविकपर्णेच कशी सुचली भसावी ते वर दाखविङेच आहे 'मालविका- 
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ग्निमित्रां तदह कवीने मृद्िकेचा बोढख षटण्यासराटी उपयोग केला होता 
हं लक्षात पेण्यासारखे भह. 

म॒द्रिकादशेनाने राजाची स्मृति जागृत ब्हावयाची तर शकुंतला 
प्रथम राजास्मोर जाते त्यपूर्वीती तिच्या बोटांतून गल्णे व पुडढेतिचा 
त्याग केल्यावर त्याला ती दिसणे हे ओघानेच अषि. है कसे घडठे तें 
दाख विण्याकरितां कालिदासाने धीवर व िपाई यांचा प्रवेश घातखा आहे. 
त्यांत त्याची अलौकिक कल्पकता उन्करृष्टपर्णे दिभून येते. सिस्तपूवं पांच- 
व्या शतकात होऊन गेरेल्या हिरोडोटस नामक ग्रीक इतिहास्तकाराच्या 

ग्रथांत असाच एक प्रसंग वणिला आहे, त्यावरून ही कल्पना कालिदासाला 
सुचरी असावी असे एका विद्वानाने प्रतिपादिले माहे.* 'पालिक्रटस नामक 

ग्रीक राजानं एके दिवक्ञी आपल्या नशिबाची परीक्षा पाहण्यास्ाठी मत्यंत 

मौल्यवान पाचूचा खडा वर बसविलेलो आपली मद्रिका समुद्रात टाकली. 
पुढे पाच सहा दिवसांनी एका धीवराने आणून दिलेल्या माद्ाच्या पोटाति 
ती त्याला सांपडली.' उपरिनिरदष्ट विद्वानांचे मते ही गोष्ट काकदासारा 
माहीत अस्री. (कारण इ. स. च्या पहिल्या शतकात भडोच या बदरांतून 

माढवा व काठेवाड या प्रातांचा परिचम देशा्ी व्यापार चालत असे. या 

देशांतून हिदृस्थानांतील राजां च्या उपभोगाकरितें अनेकं सुदर श्रीक तरुणीही 
आणल्या जात. कालिदासाने आपल्या प्रांतांनील राजदरबारीं या यवनी 

पाहिल्या असाव्या; म्हणूनच त्याने शाकुंतलांत दुष्यन्त राजाब रोबर शिका- 
रोीच्या वेलींही यवनी होत्या असे दाखविले आहे. या यवनीच्या तोन ही 
ग्रीकं कथा कवोलो माहीत ज्ञाखी असावी. या मतांत अनेक गोष्टी गृहीत 
धरल्या असल्यामुठे तें निर्चितपणे मान्य करतां येत नाही. हि रोडोटसने 
वणिलेली गोष्ट त्याच्या नंतर जव आठनरऊहें वषं ग्रीक खोकांच्या- 
स्त्रियांच्याही --तोडीं होती; अशा स्त्रियांचा व काकिदासाचा संबंध आला 
व त्यांच्या संभाषणे ती गोष्ट अ।ल्यामृरटे कवीला तिजवरून शाकुंतलातील 
प्रसंग सुचला असे मानवे लागते. यातं फार दूरान्वय दिसतो. कालिदासाने 
दतर टिकाणीं कोठेही ग्रीक कथांचा उपयोग केलेखा दिसत नाही. तेव्हा 
या कल्पनेचें श्रेय कवीसच देणे योग्य होर्ईक.म्रीक व भारतीय तत्त्वज्ञानांतही 

` *+{.8.0. 2.5, ण्ण. णा... . 
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घनेक ठिकाणी आश्चर्यकारक साम्य भदव्तें; त्यासारल्ाच वरील 
प्रसंग आह व त्याची उपपत्ति “ मानवी मन सर्वत्र सारखेंच अस्ते ' असें 
म्हणूनच लावली पाहिजे. 

दुरवासिक्षाप व मुद्रिका या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी कवीला कशा 
सुचल्या असाग्या हँ आपण येथवर पाहिर्ल. मूढकर्थत त्याने केठेल्या इतर 
फरकांचींही कारणे समजणे सोप आहे. दृष्यन्त आश्रमात गेखा त्या वेठीं 
कण्वक्रषि फलपुष्पादिकांकरितां अरण्यांत गेला होता. तो येण्यापूर्वीं 
राजा शरकुतठेच्या जन्मासंबंधीं कथा एकतो, स्वतः लांबलचक भाषण 
करून तिचे मन॒ वठवतो, तिच्यारीं रममाण होतो व निघूनही जातो, 
असे महाभारतांत वणले आहे. दोन तीन तासच्या अवधीत या स्वं 

गोष्टी घड्न येणे भसंमवनीय व कलादृष्टीने असमर्थनीय ठरते. शिवाय 
त्यावरून राजाचा उल्लृेपणा व ॒शकुंतलेचा स्वार्यो स्वभाव व्यक्त होतात 
हें वेगरेच. कलाविलास व ओौचित्य यांकरितां या ठिकाणी फरक करणे 
जरूर होते म्हणून कालिदासाने कण्वक्रषीला शकुंतलेच्या प्रतिकूल 
देवाची शांति करण्याकरितां दूर सोमतीर्थं पाठविले आहे. तेथून येण्यास 
ह्यास सहजच चार सहा महिने सागले असावेत. या अवधीत यज्ञरक्षणार्थं 
माश्रमवासीयांच्या विनंतीवल्न दृष्यन्त आश्रमात राहिला, त्याचाव 

दकुन्तलेचाही मदनसंताप उत्तरोत्तर वाहत गेरा व तो अगदी असह 
क्षाला त्यावेटीं त्यांनी गान्धर्वं विवाह केला असें कवीने दाखविर्ले 
माहे. यांत अस्वाभाविक असे काहीही दिसत नाही. क्षकुतलेवा 
अनुरूप पतीश्चीं गांधर्वविधीने विव्राह प्षालाव ती गमेवती अहै दहं 

समजतांच कण्वाने तिला पतिगृहीं पारटविण्याचा निश्चय केला यति 
काछिदासकालीन लोकच्या स्त्रीविषयक समजृतीचे ्रतिबिब पडलेले दिसते. 
त्या काठीं स्त्रियाच्या श्ारीनतेविषयींच्या कतल्पनाही महाभारतरकादरपेक्षा 

मगदी निराठधा होत्या. त्यमु कालिदासाने आपल्या नाटकांत क्षकुंतलेच्या 
जन्माची हकीकत तिच्या तोडी न धालतां ती तिच्या मेत्रिणीकड्न राजाखा 
कटठविली-क्रिया सुचविली-भहे. महाभारतांतील शकुंतला स्वपुत्राखा गादी 
भिढावी अशी अट स्वतः घालते व ती राजाने कवल केल्यावर त्याला 

न.मा.८., .२५ 
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वश होते. यांत तिचा व्यावहारिकपणा दिसून आला तरी त्याबरोबर तिच्या 
हदयति सकृदरनी उत्पन्न होणाय्या प्रेमाचा प्रादुभवि क्षाला नन्ता हेही सिद्ध 
होते. काकिद।साची दाकुंतला प्रेमपरवशक्षालो दौती; तिला अशा अटी कशा 
मुचणार? तिच्या मेत्रिणी साहूजिकच जास्त समयज्ञ होत्या; तथापि त्यांनीही 
"राजाना अनेक रित्रिया असतात, म्हणून ही जामची प्रियसखी तिच्या बांधरवरा- 
च्या दुःखाला कारण होणार नाही असे आपण वाग्वै एवढेच मुचविले 
आहे. अशा प्रसंगीं सवं गोष्ट) नायिकेकड्न वदविणे उचित होणार नाही 

ह जाणून कवीने प्रियंवदा व अनसूया या चाकरंतलेच्या प्रेमढठ सख्पांचौ जोडी 
निर्माण केली आहे. थारिवाय गारढत व गाद्र्मरव दै कण्वरिष्य, गौतमी 
ही शकूंतखेच संगोपन करणारी वृद्ध तापसी, राजपुरोहित, माव्य नामक 

विदूषक, वैखानस, सेनापति दत्यादि कथानकाच्या विकासाकरिनां जरूर 
रागणारीं अनेक पात्रं कवीच्या कल्पकतेचीं अपत्ये होत. याकैकी कांही 
पत्रे-कगारदरत, शाङ्गेरव, पुरोहित, प्रियंवदा व गौतमी -दीं 'पद्मपुराणां तीन 
गकुतलपाख्यानतिही भाढढतात. शिवाय त्यांतील कथा ‹ शाकूनल ' नाट- 
काच्या संविधानकाशी बहूतांशी जुखणारी अहे. म्हणून कालिदासाने षद्म- 
पुराणां तून आपल्या नाटकाची गोष्टव काटी प्रह चेली असावी असें 
डां०विटर रनीट्ञ्ग् सारखे संशोधक म्हणतात, त्यांच्या मताचा येथे थोडक्यात 
विचार करणे जरूर आहु. 

"पद्मपुरण' व रघुवंश" यांत दिलीपापासून दशरथाप्यतच्या राजां- 
च्या वर्णेनांत अनेक ठिकाणीं आरईचयकारक शब्दसाम्य व कल्पनासाम्य 
आढकठ्ते त्याचा वर उल्लेख भाला आहेच. त्यासारखेच याही ठिकाणचें 
साम्य आटे. दुष्यन्त मृगाला माषं रागला असतां वेखानसाने त्याचें निवा- 
रण करणे, पृषे माश्नमांत प्रवेश केल्यावर शकुंतलेसं व॒तिच्या सख्यांस 

वक्षांस पाणी घालतना पाहणे, त्याने विचारल्यावरून शकुंतलेच्या सखीन 
तिच्या जन्माचा वनान्त कथन करणे, दुष्यन्तगमनानंतर दुर्वासिाचा शाप 
होर्णे, हस्तिनापूराच्या मा्गविर एका तीर्थाति मृद्विका पड्न अदृश्य होणे, 
पे दुष्यन्ताचा स्मृतिभ्र क्, शक्रुतलाप्रत्यादेक, धौीवराकडन मुद्रिकेची प्राप्ति 
व तदनतर राजाचा पश्चात्ताप व होक, णेवटीं स्वर्गातून परत येत असतां 
मारोचाश्रमांत शकुंतला बव सर्वदमन याची भेट, त्यादि प्रसंग "बाकुंतलः 
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नाटकांत व सपड्मपुराणां'त समान आहेत व व्याच व्णनही बहुतांशीं त्याच 
शब्दात कले आहे. काही ठिकाणीं महत्ववचे फरकही अ।ढठतात. 'महा- 

भारताप्रमाणे "पद्रपुरामांतही कण्वद्धेषि परावो गेला नसून फठे व 
पुष्पं आणण्याकरितां वनाति गेला होता व तो परत पेण्यपूर्ीं दुष्यन्त नग- 
रास परत गेखा असें वाणे आहे. हस्तिनापूरास जाताना शारढत, शाङ्ग - 
रवव गौतमी याप्रमाणे प्रिप्वदाही शङद्ुतलेत्ररोबर होती. ती्थति स्नान 
करताना शकुतलेने तिच्याजवठ अंगटी दिली, ती तिने वस्त्रांत ठेवली 
नाही तोच ती गडगडत जाऊन पाण्यांत पडली. त्या वेठीं प्रियंवदेने शकृत- 
केखा तो वृत्तांतःकठविला नाही व शकुंतङेलादही तिची आठवण ज्ञाली 
नाटी, षण राजाममोर मुद्विकेची जरूरी लागलो तेव्हा तिने ती प्रियवंदे- 
जवठ मागितली, असे वणेन शद्मपुराणांत' अले आहे. शाकरंतलाप्रमार्णेच 
'महाभारता'शींदी "पद्मपुराणा'चं कांही खिक्राणीं अत्यंत साद्य आद्यन्ते. 
शकुतलेला वश करण्याकरितां दुष्यं ताचे प्रलोभनात्मक भाषण, कण्व ऋपरीनी 
वनानून परत आल्यावर केठेठे शकरंतठेचै अभिनन्दन, नंतर शाक्कुतयेने 
मागितलेले वर, राजाने स्वीकार न केत्यामुरे अध्यंत संतप्त होऊन शकृ 
तलेन त्याला केठेठे वाक्रताडन याचे वणेन महाभारतां'त व पुराणांतं भगदी 
त्याच शब्दांतं केठे आहे. असे सुमारे शंभर उलोकं या दोन प्रंथांत समानं 
आहेत. या साम्याचा विचार करितां (१) ग्यास व कालिदास यांनी 
पद्मपुराणातीक कथा व कल्पनां घेऊन व्या अपत्या ग्रंयांत घुसड्न दिल्या; 
किवा (२) पद्मपुराण'कर्त्यनि शाकुंतलांतून काही प्रसंग व 'महामारतां'तून 
काही भाषणे घेन व कांही स्वतःचें पदर घालून आपली गोष्ट सजविली; 
असे दोन पक्ष संभवतात. यातन हसराच पक्ष अधिकं संभवनीय आह 
असे आम्हांस वाटते. !हरिवंशां'त व भागवता सारख्या इतर पुराणांत 
'महाभारतां'तल्यासारखीष दकुंतठेची कथा दिली अहे. "पद्मपुराणा ची 
कथा जुनी असती तर ती त्याही पुराणा आली असती. पुराणांतील 
गोष्टीत बहुधा शारद्रत, शाङगंरव, गौतमी, त्रियंवदा यांसार्या विशेष 
जरूर नसरेल्या पात्रांचा निर्देश आदठत नाही. "पदापुराणां'तही शाङगेरव 
ब शारदत या दोन्ही मूनिशिष्यांचा नामनिरदेश असला तरी त्यांना स्वतंत्र 
भाषणे दिटीं नसल्याने तो अनावश्यक वाटतो. तैष्हा ¶द्रपुराणांतील 
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शाकुंतलोपास्यानांत हीं पात्रं आढटतात याचे कारण केखकाने तें कथानक 
काकिदासाच्या 'शाकरंतल' नाटकावषून संक्षेपाने घेतले आदे, हें असावे भसे 
वाटतं. में 'मत्स्यपुराणां'त कालिदासाच्या "विक्रमोर्वशीय 'तील काही प्रसं- 
गांचा उत्लेख भाला भाहे असे दाखविले भह. त्याप्रमाणेच "पद्मपुराण- 
कत्यनिही शकुंतलां तील प्रसंग व "महाभारतां तील ओजस्वी भाषणेही 
जोडून आपली शाकुंतलोपाख्यानाची कन्था बनविलेली दिसते. 

'शाकूतलछा चँ सविधानक (मालविकाग्निमित्रां'तल्याप्रमणे गुंता- 
गुतीचें नाही तथापि त्यांत प्रसंगाची जुद्णी इतक्या कौरल्याने केरी 
आह कौ प्रक्षकचिं ओत्सुक्य शेवटपर्यत टिकून राहत. त्यांतील विविध 
घटना एकांतून एक अशा अगदी स्वाभाविकपणे उद्भूत ज्ञाठेल्या दिसतात. 
त्या सवं मृल्य साध्याशीं कमीजास्ती प्रमाणात संलगनन ्ञाल्या हेत. 
एक दोन ठिकाणी आकाशवाणी सारख्या अद्भुत गोष्टींचा कथानकाच्या 
प्रगतीकरितां कवीनं उपयोग केका अहे; तथापि तत्कालीन लोकांस त्या 

भसंभवनीय वाटत नन्हत्या हं आपण लक्षांत पेते पाहिजे. या नाटकांतील 
प्रत्येक प्रवेश किबहुना त्यांतील प्रत्येक प्रसंग सहेतुकं घातकेका भह. 
उदाहरणाथ, पांचव्या अंकांतील हंसपदिकेचे गीत ध्या. त्यायो५ आगामि 
शकुंतलाप्रत्यादशाची प्रक्षकांस सुचना मिढते. व्यामृठं राजाला मागील 
वृत्तान्त स्पष्टपणे आठवत नाही; तथापि त्याच्या मनाला हरहर खागून 
राहते. हिवाय तें गीत एेकल्यावरच आपला संदेश कठविण्याकरितां राजा 

विदूषकाला हंसपदिकेकडे पाठवितो. तो गेल्यावर शकूंतखेचा वृत्तान्त 
माटीत असलेले व राजाच्या विश्वासांतले भसे कोणीही जवठ नसल्याने 
पांचभ्या अंकांतील शकुंतलाप्रत्यादेशाचा प्रसंग अस्वाभाविक वाटत नाही. 
या सवं कारणां स्तव त्या प्रसंगाची योजना कवीने पांचग्या अंकाच्या आरंभी 
केटी आहे. शेवटल्या अंकात दुष्यन्ताला स्वंदमनाची ओढ हूहढू पण 
एकापेक्षा एक बख्वत्तर अशा कारणांनी पटते तो प्रसंगही उत्तम वरला आहे. 

“शाकुतल' नाटकांतील भाषा भत्यंत प्रसादयुक्त व रम्य जहे. ध्यात 
उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अर्थातरन्यास यांसारखे अनेकं मनोरम अक- 
कार भके आहेत. त्यांत कोट्ही क्ष्टता, कत्पर्नांची भोढात्ताण, 
हूरान्वय, वगेरे दोष दिसत नाहीत. प्रत्येक पात्राच्या तोडीं त्याला चोभे 
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अशी भाषा व सुचतील असेच अकार घारुण्याची कवीने काठजी घेतटी 
आहं. शकुंतला वे तिच्या सख्या सदेव कतावृक्षादिकांच्या सहवासांत खेठ- 
णान्या वागडणान्या. तेव्हा त्यांच्या भाषणांत 'क इदानीं सहकारमन्तरेण. 

तिमुक्तां पल्लवितां सहते," "को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति' यां- 
सारखे लतावृक्षावरून सुचणारे अकंकार घातले आहेत. कण्व ऋषि सदेव 
यज्ञयागति वं अध्यापनकर्मोति निमग्न. तेव्हा त्याना द्दिष्टचा धुमाकुकित- 
दष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता,' "वत्से सुशिष्यपरिदत्तेव विद्या- 
ऽशो वनीयासि संवृत्ता" यांसारखे दृष्टांत व उपमा सुचाव्यात यांत आश्चयं 
नाही. सदेव खाध्यलोलृप व॒विनोदी विदूषकाच्या स्वभावा प्रतिबिम्ब 
"यथा कस्यापि पिण्डलर्जूरेश्द्रजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत् तथा 
स्त्री रत्नपरिभोगिणो भवत इयमभ्य्थना' या उपमंते स्पष्टपणे पडलेले दिसते. 
या नाटकांतील भाषणे लहान कृहान व चटर्कदार असत्थाने तीं वाचतांना 

ज एकतांना वाचक-प्रे्षकाचं चित्त रमून जातें व आपण नाटकं हत 
नसून खरोखरीच पत्या समीर धडलटेले प्रसंग पाहत हों असे रक्ष. 

कांस वाटते. यांतच कालिदसाच्या कलेचा उत्कषं आहे, 

'शाकुतलां त संभोग व विप्रक्भ असा द्विविध भगार, कष्ण व शति 
हे प्रमृख रस आहेत. पहिल्या तीन अंकात शुगाराचें साम्राज्य जहे. तथापि 

प्रसंगाने इतरही अनेक रसांचा त्यांत अविर्भाव क्षाठेला दिसती. पहिल्या 
अंकाच्या आरंभीं दुष्यन्तापृढे जीवरक्षणार्थं परदछछणाग्या हूरिणाच्या व त्याच 
भंकाच्या देवटीं हत्तीने केलेत्या दाणादाणीच्या वर्ण॑नांत भयानक, दुसन्या 
भंकांत विदूषकाच्या विनोदी भाषणांत हास्य, तिसन्या अंकाच्या शेवदीं 
राक्षसांच्या आगमनाने पूनः भयानक याप्रमाणे इतर रसांचे शुगाराशीं 
मिश्रण क्षाले आहे. चौथ्या अंकांति जकारवाणीच्या व॒ वनदेवतांनी 
दिलेल्या वस्वराकका राच्या वणंनांत अदूभृतरसाची छटा आहे. पणत्या 
वंकांतील मुख्य रस करण हाच होय. या अंकाला सबंष संस्छृतवाडमयाति 
तोड़ नाही असें एका सुभाषितकाराने म्हटले भह व तं स्वंसंमत क्षले 
बाहे. पांचव्या भंकांत दुष्यन्त व॒शकुन्तला यांच्या वाक्कलहाचा प्रसंगही 
मनोरम साधला आहे. राजाने टाकत्यामृढं संतप्त क्षाकेल्या शकुन्तलेच्या 
भाषणाने रौद्र, पढे तिची अहाय स्थिति पाहून करुण व शेवदीं अप्वर- 
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स्तीर्थाजवढठ तो अद्य क्ञाल्यामूठं अद्भुत अशा अनेक रसांचा अनुभव 
्क्षकास येतो. सहान्यांत करुणदूंगाराचा परिपोष चांगला ज्ञाला अहे. 

“विक्रमोवशीयां'तल्याप्रमणे सबंध अकांत एकच पात्र शोक करीत बसल्यास 

प्रक्षकांस कंटाठा येतो व त्या रसाचाही उत्तम रीतीने उठटाव होत नाही 

माचा अनुभव आलत्याने या भंकांत राजाच्या करुणशुंगाराला विदूषकाच्या 
हास्यरसाची जोड दिली जहे. शेवटच्या अकांत सवेदमन व दुष्यन्त यांच्या 

भेटीच्या प्रसंगीं अद्भूत व वत्सर जाणि शेवटी मारीच क्रषींच्या सांनि- 
ध्यांत शांत या रसांचा आविभवि होतो. नाटकनच्या शेवटीं प्रक्षकांच्या 
चित्तवृत्ति अनेक रस अनृभविल्यावर शांतरसमग्न होतात. 

आकर्षक संविधानक, मधुर भाषा, उत्कृष्ट वर्णनक्ेली, उत्कट 
रसपरिपोष इत्यादि गृण दाकूतलां त आहेत; पण या सवपिक्षा त्यांतील 
अत्यन्त कृशलतेने रेखाटखेत्या स्वरमावचित्रांनीच रसिकाचं चित्त आकृष्ट 
कैठे आहे. यति दुष्यन्त, क । ।वदूषक हीं पुरुषपात्रे व शकुंतला, अन- 
सूया, प्रियंवदा ही महत्वाचीं स्त्रीपात्रं अ।.. आहेत. याशिवाय संविधानका- 
च्या विकासाला अव्य असे दुर्वाप्तिव मारीच हे ऋषि, गौतमी व भदिति 
या ऋषिपत्नी, सानुमती ही अप्सरा, शार्दत व श्ाङ्गंरव हे कण्वरिष्य, 
वैखानस, सेनापति, कचुकी, राजरयालक, धीवर, शिपाई, इत्यादि अनेक 
गौण पानं क्वीने योजिलीं आदत. या सर्वात नायकं दुष्यन्त व नायिका 
कुन्तला यांच्या स्वभावरेख नात त्याने आपे शञितिसर्व॑स्व खचं केठे आहे. 

` काकिदासाच्या सवं नायकरांत दुष्यत हा श्रेष्ठ आहे. हा आकाराने 
भव्य पण मनाने मृदु भह. गम्भीर आकृति व गोड भाषण नीतो 
त राच मन एकदम आकृष्ट करून घेतो. पुरूरव्याप्रमाभे हाही अत्यंत 
पराक्रमी हे. यज्ञाचे रक्षण करण्यास त्याला घनुष्यावरे बाण लावण्याची- 
ही जशरी भासत ही. त्वाच्या मोर्वीच्या टणत्कारानेच सवं विघ्ने दूरं 

होतात. तेग्ा विदूषकाबरोबर सवं सेनिकं पाठ्वून तो राक्षसनिवारणार्थ 
एकटाच आश्रमात राहतो यांत नवल नाही. राक्षसांशी युद्ध करण्यास 

प्रत्यक्ष इन्द्रही व्याखा स्वर्गति बोलावितो व त्याच्या विजयानंतर आपल्या 

पत्राखाही देवा वाटेछ अशा रीतीने भअर्धासिन देऊन व स्वतःची मन्दार- 
माला त्याच्या गठर्चाति घालून सत्याचा सम्मान करतो. राज्यात त्याचा 
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विलक्षण दरारा आहि. त्याच्या प्रजेतील अत्यंत निकृष्ट लोकही कूमा्गैगामी 
नाहीत असें शशाङ्गं रव म्हणतो. रकंतेठेची अंगठी मिद्धाल्यावर व्याला 
परच।त्ताप होतो म्हणून दुःखाने तो वसन्तोत्यव बेद ठेवतो. तेव्हा खता, वृक्ष 
व त्यावर वास करणारे पक्षीही त्याची आज्ञा पाढठीत आडेत असे कञ्चुकी 
वर्णेन करतो, त्यांत यत्किचित्ही अतिशयोक्ति सानुमतीला दिसत नाही. 
“हा महाप्रमावी राजर्षि आहे" असे ती उद्गार काढते. दुष्यन्ताचा पराक्रम 
त्याच्या विनयाने अधिकच शोभून दिसतो. अपुरांवर भिटठविकेल्या विजयाने 
त्याला मृढीच गवं होत नाही. हैं सवं इन्द्राच्या पूरस्काराचें फल मसेतो 
मोटथा विनयाने म्हणतो. कण्वाश्रमांत प्रवेश करताना ` तपोत्रनति विनीत 
वेषाने गेके पाहिजे," असे म्हणून तो आपणं उंची वस्त्रं व॒रत्नवचित 

अलंकार सारथ्याजवढठ काढून ठेवतो. तो अपत्या पराक्रमाचा उपयोग 
दुष्टाचें शासन व आततं जनविं रक्षण करण्याकरतांच करीत असतो. तो 
अत्यंत धार्मिकः, पापभीर व प्रजापालनतत्पर माहे. कण्व क्रषीचे शिष्य 

मापणाकडे आले भाहैत असे कंचुकीने कटठवितांच, ऋषींच्या तपरचर्येत 
विघ्ने आदी असती काय, तपोवनांतीर प्राण्यांना कोणी त्रास दिला 
असेल काय, मास्या दुष्कृत्यामुढं तेथील रतांच्या बहुरांत खंड पडला असेल 
काय, असे नानाप्रकारचे विकल्प त्याच्या मनांत येतात. आपण ऋषींचें 
रक्षण करतो त्याबहल ते आपल्या तपश्चयंचा अंश देऊन पूरी भरपाई कर- 
तात असें व्यास वाटते. तो सदेव प्रजेची काठजी वाहतो. लोकाना कुमा- 
गपिासून परावृत्त करून, त्यांचीं भांडणे तोड्न व रक्षण करून तो आपले 
कतव्य उत्तम रीतीने पाठात आहे असे दिसते. मास्या प्रजंत कोणाचा संबंधी 
मृत ज्ञाल्यास दुष्कत्यांखेरीज इतर बाबतींत त्याच्या ठिकाणीं मखा मा- 
नावे अशी तो दवंडी पिटवितो. त्याला संपत्तीचा मुढीचलोभेनाहीहें 
सांगणे नकोच. जलमागनि व्यापार करणारा श्रीमंत व्यापारी मृतं ज्ञाल्यावर 
तत्कालीन कायद्याप्रमाणे त्याची सवं मिकतं मिलत होती तरी न स्वीकारता 
तो त्याच्या गभस्थ अपल्यास ती देऊन टाकतो. कालिदासाच्या नाटकांतील 
इतर नायकप्रमणें दष्यन्तही बहुपत्नीक आहे. त्याच्या अन्तःपुरांत अनेक 
स्त्रिया असल्याने एकीवर प्रेम केठे को दुसरीला वंषम्य वाटणारच ! तेब्हा 
आपत्याकंड दुलक्ष केल्याबहूक हंसपदिका त्याला टोमणा मारते यांत आचय 
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नाही. तथापि दिसेल त्या सुंदर स्त्रीवर आपक होण्याइतका तो मधुकरवृत्तीचा 
नाही. नाही तर क्कुतठेसारखी अध्यंत सुस्वरूप स्रौ चालून माली असतां 
त्याने जास्त खोलांत न जातां तिचा स्वीकार केरा अमता. परस्तरीकडे 
निरखून पाहणे अयोग्य असें म्हणून तो प्रथम तिच्याकड नीट पाहतही नाही. 

कृण्वाश्नमांत गेत्यावर व्याला सुंदर कन्यका दिसतात वत्यातही सौँदर्याची 
पुतदठठी अक्षी शकुंतला त्याचे मन आकृष्ट करते. प्रथम ही ब्राह्मणकन्यका 
मसे काय असा त्याला संश्ञय येतो. तसे शेवटीं ठरते तर इन्द्रियनिग्रह 
करून त्याने आपले मन परावृत्त केले असते यांत संशय नाही. पण स्वतः. 
च्या सदसद्विवेकबुद्धीला विचारतां ती स्वतःला विवाद असावी भसे 
त्याला वाटते. शकुंतला व तिच्या सख्या यांच्या माषणावेरून त्याच्या 
अनुमानाखा बठकटी येते व त्यांनी शकुतञेचा जन्मवृत्तांत सांगितल्यावर 
तर मृदछरीच संराय राहत नाही. शकुंतलेचीही आपल्यासारखीच अवस्था 

क्षारो माहे असें पाहून त्याचा मदनविकार वाढत जातो. कण्व लौकरच 
चरत येण्यासारखा असता तर तोपर्यन्त त्याने अवश्य इन्द्रियनिग्रह केला 
असता. पण तिकडे शकृन्तरेची अतिशय वाईट अवस्था क्षारो होती. “त्या 
राजर्षोकंड्न खौकर माक्ष स्वीकार ज्ञाखा नाही तर मला तिखोदके चाव- 
यास तयार व्हा, असे तिचे निर्वाणीचे उद्गार त्याने एकंले होते. तेन्डा 

तिच्या सख्यानी तिचा स्वीकार करण्याविषयीं विनंती केल्यावर तोती 
जानंदाने मान्य करतो यांत आदचर्यं नाही. 

"कण्वाश्रमलूपी स्वगत लपून छपून पापाने प्रवेद केला त्याबरोबर 
कीटदष्ट कृसुमाप्रमाणे तेथील दिव्य सदयं विशीणं व नष्ट होऊन गेले. या- 
नंतर ज्जा, संशय, दुःख, वियोग व॒ पड्चात्ताप हीं आली. अषेरीस 
विश्युद्धतर व उश्नततर भशा स्वर्गरोकाति क्षमा, प्रीति वक्षान्तिहींदुग्गोचर 

होऊं लागली. “शाकृन्तला-स॒ 75780186 108 प्रमाणे ५१२१18९ 
1६९88196 ही म्हणतां येई." भसे डो. रवीद्रनाय टागोरांनौ "शकुन्तला" 
चे सार काढले आहे. यांत दुष्यन्ताला स्वर्गति चोशून प्रवेश्ष करणान्या 
पापाचौ आणि कूमुमाचा नाह करणाय्य। किडधाच्ी अदा दोन उपमा दिल्या 
अहतं. टधा उषभा कालिद्ासाच्या दृ्वतपेक्षा महाभारतांतील दृष्यंतालाजं 
गू पडतात. दुर्वासाश्या शापामूे दुष्यंताला भूर पडी व म्हणून यानै 



शङ्कन्तरेवेँ खभावचित्र २०९ 

शकतलेचा त्याग केला असें दाखवून कालिदासाने आपल्या नायकास या 
वाबतीत्त दोषमुक्त केले भाहै. सातव्या अंकांत मारीच क्रषीनी शापवृत्तान्त 
सांगितत्यावर राजा “सुदैवाने मी या दोषांतून मृक्त ्ञालों,' असे म्हणून 
समाधानाचा सृस्कारा टाकतो त्यावरूनही वरील विधान कविक्षंमतं आहे 

है दिसून येर्दल. 
कालिदासाचा दुष्यन्त मनाचां अत्यंत कोमल आहे. निरपराधी 

पत्नीचा आपण त्याग केला ही गोष्ट त्याच्या मनाला लागून राहते. पचा. 
तापाने तो इतका वादन जातो की शक्ंतलाही प्रथम त्याला ओठखत 
नाही. तिची साठ पडल्यावर महाभारतांतील दुष्यन्ताप्रमाणे (तूं मला दुरुत्तरे 
बोललीस त्याबहूल मी तुखा क्षमा करतो," असें तो आढचतैने म्हणत नाही 
हतकेच नब्है तर तिच्या पायां पड्न प्रांजलपणे तिची माफी मागतो. मातृ- 
भक्ति व पूत्रप्रेम या च्याच्या स्वभावांतीक इतर कोमल छटाही कवीन 
्रसंगाने दाखविल्या आहेत. सारांश, पराक्रमी, विनयक्चील, धार्मिक, प्रेमठ 
व कतंव्यतत्पर अशा या धीरोदात्त नायकाचें चित्र कादून कालिदासाने 
आपल्यपृढे आदरे पुरुष उभा केला आहे. 

हया नाटकांत नायिकेच्याही स्वभावाचा परिपोष उक्तम प्रकारे 

क्षारा आहे. नाटकाच्या आरंभी शक्तला ही लतावृक्षांवर स्वतःच्या भावें- 
डांप्रमणे प्रेम करणारी, आरंभापासून त्यांची कालजी घेऊन, त्यांना नरं 
देऊन, वाहल्यावर त्यांचा विवाह करण्यांत मानंद मानणारी, स्वतःही 

यौवनाने मुसमुसत्यामुटे प्रियसस्यांच्या विवाहविपयक परिहासाचा विषय 
होणारी अशी एक मुग्धा तरुणी दिसते. तिचच शेवटल्या अकांत पतिविग्रोगा- 
मठं मलिन वस्त्रें व एक पेडाची वेणी धारण करणान्या व व्रतोपासा- 
दिकानी शरीर रोषविणा्या पतिव्रता व अपत्यवत्सक अशा प्रौढ स्त्रीत 
रूर्पातर क्ञाठेले दुष्टीस पडते. प्रातःकाढीं सृष्टिसतीने दंवबिदूनी न्हाऊ 
घातलेल्या कोमल किकेचा हबृहदूू सुंदर पुष्पांत विकास होऊन सूर्याच्या 
प्रवर तापाने सायंकाठीं ते सुकृनही जावे तसे शकृतरेच्या स्वभावांतील 
हँ परिवर्तेन आपल्या डोठचांसमोर षडून येते, यांतच काज्िदासाच्या 
कटेचा परमोत्कषं दिसून येतो. लहानपणीच तिला मातापितरानी टाकले 

न.मा.८.. .२६ 
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तरी कण्व व गौतमी यांनी आपल्या प्रेमाची पाखर तिजवर घालून तिरा 
कोणत्याही बाबतींत कमी पड् दिले नाही. सुदंवाने तिका प्रियंवदा व 
अनसूया या समवयस्क व प्रेमटठ सख्या लामल्या. त्यांच्या सहवासात 
तिखा लेखन, वाचन, कान्य, इतिहास इत्यादि विष्राबरोबर चित्रकरे. 

सारख्या ललितकलचही शिक्षण मिलरकेले दिसते. आश्रमांतील 

लतावृक्ष व पशुपक्षी यांच्या सानिध्यात वाढल्यामृठढं तिचे त्याच्यावर 
व त्याचहूौ तिच्यावर निस्सोम प्रेम होते. “ शकते, तुकयपिक्षा कंण्वे. 
वाबांना आश्रमातील वृक्ष जारत श्रिय आहत असे मखा वाटते. कारण 
तूं नवमालिकंसारखी कोमल असताही त्यांनी तुला वृक्षाना पाणी 
चालण्यास लावले आहे, ' असे अनसूयेने थदुने म्हणतांच ती उत्तर 
करते, ' बाबानी सांगितले म्हणूनच मी याना पाणौ चालते असें नाही. 

भाज्ञे यांच्यावर सख्स्या भावडप्रमाणे प्रेम आहे." या प्रेमामुटखेच स्वभूष- 
णांकरितां त्यांची पाने खुडणे त्तिच्या जिवावर येई. त्यांना प्रथम बहर 
येई तेब्हा ती उत्सव करी. पतिगृहीं जाताना वनज्योत्स्ना नामक लता- 
मगिनीला प्रेमाचे आलिगन दण्यास ती विसरली नाही. भाश्र्मातील 
पशुपक्ष्यांवरही तिचे तितकेच प्रेम होते. ' गभिणी असल्यामुढं प्णकरटि- 
केच्य आसपास मन्द मन्द चालणारी हरिणी प्रसूत होईल, तेब्हाती 
आनंदाची तमी मला कटविषण्याकरितां कोणाला तरी पाठवा. अमे 
ती कण्व्ऋषींस सांगते. लहाणपणीच आपल्याप्रमाणे पोरका ज्ञाटेल्या 

हरिणबालकाचें तिनं मातृवत् पालन केलेले, तेम्हा आश्नमांतून निचताना 
तो तिचे वस्त्र ओढतो व्या वेडीं तिला साहजिकच गह्वर येतो. अला 
प्रमठ शकुतलेवर तपोवनांतील चराचर सृष्टीही भरेम करते यांत आचर्य 
नाही. तिच्या जिवाभावाच्या मेत्रिणौो अनसूया व प्रियंत्रदा यांस सोड्न 
जाताना तिला क्षारेल्या दुःखाची कल्पनाही करवत नाही. कण्वऋषि 
तर तिचा अत्यत वत्सल पिता. त्यास्या अंकावर ती लहानपणापासून 
खेटलेली. ' मलयपवंतावरून काडरेत्य। चन्दनलतेप्रमणिं बाबांच्या 
अंकापासून परिग्ष्ट क्षलेखी मी दुसन्या टसिकाणीं की जिवंत राहू 
वाकेन ?' असे ती विचारते. निचण्याला उक्लीर होत होता, शाङगंरव 
पुढे चलण्याचो सूचना देत होता; तरी (बाना मला पूनः कधी हें 
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सपोवन दिसेक कांहो ! ' असें सी व्रिचारीत राहत. " बा अनुष्ठानची 
बेच होन गेखी,' असे कण्वाने म्हणतांच तपहचर्येने आधीच कृञ 

काकल्या आपल्या पित्याला अपत्या वियोगाच द्ःख सहन करवणार 
नाही असे तिच्या लक्षात येते. तेब्हा "बाबा तुम्ही तपडचर्येने कृञ्च म्ञालां 
हां, माक््याकरितां फार वाईट वाटून धऊ नका, असे ती त्यांस विनविते. 

राजाला पोहतांच शकृतलेच्या मनांत पूर्वां अननुभूत असा प्रेम. 
विकार उत्पन्न होतो. त्याची धीरगंभीर आकृति, मधूर भाषण व असामान्य 
पराक्रम यांनी तिचे हूदय आकर्षित होते. ती कामवजङ्नाली होती तरी 
स्वाभाविक शलीनतेने आपला प्रेमविकार सख्यांजवढ सुद्धा बोलून दाख- 
बीत नाही. राजाशी बोलणे तर राहोच, पण त्याच्यासमौर ती उभीही 
राहत नाही. विदूषकानं विचारल्यावर्न शकृतला भपल्यासमोर करली 
बागी याचे राजानं पुदीलप्रमाणे वर्णन केले आहे- 

अभिमुखे मयि सहतमीाक्षितं हसितमन्यनिमित्तकरृतोदयम् । 

विनयवारितब्रृन्लिरतस्तया न विच्रृत। मदनो न च सवृतः॥ 
दाकु० २,११. 

महाभारतांतील शक्न्तला आपली जन्मकथा सविस्तर वर्णन करते, राजानं 
भार्या होण्याविषयीं विनंती केल्यावर आपल्या अटी धालते वत्या कबूल 
ज्ञाल्यावर वश होते. राजाखा पाहून ती कामवक्ञ क्षाल्याचें दिसत नाही. 
अरा धीट, व्यवहारदक्ष पण निष्प्र॑म तरुणीचें कवीने आपल्या प्रतिमेने 
शालीन, मुग्ध वप्रेमपरवश बालिकेत रूपांतर केले आह. कालिदासाची 

दकू.तल मदनविकार अगदी असहच क्षात्यावर व प्रमठ सख्यानी अतिशय 
भाग्रह केत्यावरच अनुराग व्यक्त करते. त्यांनी संमति दिखी तरी वड 

खाश्या अनृज्ञेरिवाय राजाश्ीं समागम करण्याचे तिच्या मनांत येत नाही, 
हैत्चियांना गांधवेविवाह् विहित आहे, तेन्हा तुज्ञे वडील रागावणार नाहीत, 

अशी राजाने खात्री केल्यावरच ती त्याच्या म्हणण्यास कबूल होते. शेव- 
ल्पा अंकांत मोटख् पटल्यावर प्पक्राचा हान धर, तुक््यासह भगवान 

मारीच कऋषीच्या द्ंनास जाण्याची मान्षी इच्छा आहे," भसे राजा म्हणतो, 

तेग्हा “भापत्याबयेबर गृखजनांसमोर जाण्याचौ मला लाज वाटते, भसें 

ती म्हणत. यासारद्या प्रसंगानी तिची विनयक्षौलता कवीने दाखविली आहे. 
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शकं तठेचा स्वभाव अत्यंत सरठ किबहूना भोगा आहे. पांचग्या 
अंकाति शापाने स्मृतिविभ्रम ज्ञाटेल्या राजाला ओठढख पटविण्याचे सवं 
उपाय हरले. अंगटीही आयत्या वेढ्टीं कोठे दिसेना, तेन्हा “मी वाढहविलेला 
दीर्घापाङ्ग नामक हरिण आपल्या हातून पाणी पिना, नंतर मीतेच 

पाणी त्याला दाखविले तेब्हातोप्याला. त्यावेढीं आपण हसून म्हणालां 
'्रत्येकाचा स्वनातीयांवर विवास असतो, दोघेही तुम्ही अरण्यवासी!” 
हो घडी गोष्ट सांगून ती त्याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करते. याने 
का त्याची खात्री होणार! पण भोढचया शक्तलेला तेंही शक्य वाटते 
मगा क्जुस्वभावी व प्रेमठ राकृतलेवर प्रत्यदेशाचा वजाघात होतो. 
गौतमी व शाङ्गंरव यांनी परोपरीने सांगितले तरी तें राजाला पटत 
नाही. म्हणून "तुंच त्याची खात्री कर' असे शारद्रत तिला सांगतो. तेब्हा 
“अआर्यपुत्रा' भसे त्याला उदेशून ती पुढे बोकुणार तोंच पतिपत्नीचं नतिं 
राजा कबूल करीत नसल्याने या नावाने त्याला संबोध्णे योग्य ॒नाही भसे 
तिच्या लक्षात येते. म्हणून “पौरवा' अरा साध्या नांवानेचती टाला 
हाक मारते. त्याची खात्री करण्याच्या प्रयत्नात तिला यश्च येत नाही. 

उलट कोकिठेचा दुष्टांत देऊन स्त्रिया जात्याच छ्बाड असतात असेतो 
म्हणतो. त्याच्या भाषणातील दघर्थी शब्दांच्या प्रयोगावष्न तो आपल्या 

मातेचीच निदा करीत आहे असे शकृतलेला वाटते. तेष्हा तिचा संतपि 
भनावर होतो व ती त्याला “अनार्या { ' असें संबोधून त्याच्या ढोगीपणाबहूक 
टाकून बोरते. 

सीतेप्रमार्णेच शक्तलाही महान् पतिग्रता भह. नव्याने काही 
कारण नसतां टाकली असतां ती सदैव त्याचें चितन करते व विरही 
स्त्रियाना विहित अद्या रीतीने दिवस कंठते. सानूमतीच्या सांगण्यावहून 
राजाखा पश्चात्ताप ज्ञाटा आहे भसे तिखा कठते व अदितीच्या आरवा- 

सगावरून कांही काटठठाने पति आपला स्वीकार करीर भरी तिला 

भाशाही वाटते. त्या आशेवर ती अवलंबून राहते. शेवटी राजाची भेट 
शेते तेष्हा ती आपल्या प्रत्यादेशाबदहर त्याच्यावर रागावत तर नहिीचः; 
उलट तो पदचात्तापाने स्वतःस दूषण देऊ लागला असतां "माद्या कृतकर्मा 
मू्टेच एरब्ही दयाद्रं असणारे आपण माश्ष्या बाबतीते निष्टुर ्षालां,* भसे 
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बोलून त्याचें समाधान करते. सारांश कवीने शकृतटेच्या रूपाने ऋजुस्वभावी, 
गुणी व कतंब्यनिष्ठ अशा भादशं हिदुगृहिणीचें चिव्ररेवाटरे आहे... 

नायक व नायिका यांच्या स्वमावाचें शब्दचित्र काढण्यांत कालिदासाने 
भाप शक्तिसर्वस्व ख्चं केके असले तरी इतर पात्रेही त्यनं थोडक्यांत 
पण मोठचा कुशलतेने रंगविलीं आहेत. साम्यविरोधांनी परस्पराच्या 
स्वभावाचा उठाव व्हावा म्हणून त्याने काही पात्रांच्या जोडा योजिल्या 
आहेत. दुर्वास-कण्व, त्रियंवदा-अनसूया, शाडगंरव-लारद्रत यांच्या 
स्वभावाचें प्रथक्करण केल्यास ही गोष्ट स्पष्ट होईल. दुर्वासि हा अतिशय 

मानी, कोपिष्ठः व निष्ठुर ऋषि दिसतो. नृकत्याच परत गेलेल्या 
पतीच्परा वियोगाने गृन्यहव्य होञन शकृंतखा तच्चिन्तनांत मग्न ज्ञा 
आह असे त्याला दिव्य दृष्टीने दिसते. तथापि हिने माज्ञा अपमान केला अशी 
त्याचौ समजूत होउन तो तिला पतिवियोगाचा दारुण शाप देतो. किती 
खहान अपराध व केवढी भयंकर शिक्षा 1... कह 

दुर्वासाप्रमार्णेच कंण्वही तपोनिष्ट, महाप्रभावी व अन्तर्ञानी आहि 

पण इतर बाबतींत याचे त्याच्याशी अत्यंत वेषभ्य आहे. दुर्वास कोपिष्ठ 
तर हा शात, तो निष्टुर तर हा अत्यंत मृदुहूदय व प्रेमठ. शकृतलाही 
त्याला यद्च्छेने वनात सांपडलेखी मुलगी. तथापि त्याने स्वतःच्या मुली- 
प्रमाणें तिचे संगोपन करून तिला विविध प्रकारचें रिक्षण दिले. शक्तला 
म्हणजे आमच्या कूलपतीचा जीव की प्राण' [सा कुख्पतेरच्छवसितमिव । ' | 
असें त्याचा शिष्य म्हणतो तै खोटे नाही. तिच्या देवाची शांति करण्या- 
करितां तो अतिहाय लांवचा प्रवास करतो. आपल्या पहचात् तिने विवाह 
केला यावद तिच्यावर रागावत तर नाहीच, उलट दुष्यन्तासारखा गणी 
मनुष्य आपल्या डोठचासमोर असतां त्यास शकुन्तला देण्याचे भाषणां स कँ 
सुचङे नाही याचे त्याा आइचरथं वाटते व सुदंवाने तिने योग्य पतीची निवड 
केरी याबहक त्याला अनंद होतो. हा आपला आशय त्याने ' दिष्टा 
धूमाकूकितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता" या दृष्टान्ताने 
ठयक्त केला आहे. ती सासरीं जाऊ लागी असतां त्याचें हृदय दुःखाने 
मरून येते, कण्ठ दाटन येतो, नेत्रांत अश्रु उभे राहतात. या प्रसंगीं 
माह्पासारसख्या अरण्यवासी मनुष्याची कन्याप्रेमानं जर असी अवस्था 
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होते तर सांसारिक जनांची काय भवस्था होत असेल बरे, असे तो स्वतःलाच 
विचारतो. तो सदव अरण्यां राहत असला तरी त्याला व्यवहारे 
उत्तम ज्ञान आहे. शकन्तलेने सासरीं कसे वागावें याविषयी त्याने केलेला 
उपदेश बहुमोरू आहे. "बाबा मा्यासाठी शोकं करूं नका, असे शक् तलेन 
विनवितंच तो म्हणतो, 'तुक्ष्या प्रेमाचीं चिन्ह इतस्ततः दिसत असतां 
माक्षा शोक कसा बरे शांत होल ?" तथापि ती निघून गेल्यावर “कन्या 
हँ परक्याचें धन ! ते मी आज ज्याचें त्यास परत केरे," असा विवेक करून 
तो आपले दुःख गिढ्ून टाकतो. कण्वाच्या रूपाने कालिदासाने प्रेमढ 
पित्याचें हूदयस्पर्शी चित्र काठके अहे. 

तिसरा ऋषि मारीच हा दिव्यकोरींतील आहे. त्याच्या आश्रमात 
स्व्गातील सवं सुखसाघनें आहेत. पण त्यां मध्यं रममाण न होतां तेथील 
षि तपश्चर्या करीत असतात. तेये जातांच "है स्वगपिक्षा अधिक आनंदाचें 
स्थान" असे दुष्यन्त उद्गार काढतो. मारीच ऋषि हा इन्द्रादि देवांचा 
पिता. भगवान् विष्णूनेही वामनावतारी त्याचा पत्र होऊन त्याच्यावर 
अनृग्रह केलेला. तो स्वतः आप्तकाम क्षात्र तरी सदंव लोकहिताकरितां 
तपश्चर्येत मगन असतो. याच्या आश्रमात शकुन्तलेला आन्रय मिढाल्म. 
याच्या पतिब्रताधर्माच्या विवरणाने दाकृन्तलेला मानसिक शान्ति लामली. 
ती प्रसृत क्षारी तेन्हा यानेच तिच्या मृाचे जातकर्मादि संस्कार केले. 
अज्ञा श्चाननिष्ठ व॒ खोकहितषी महात्म्याच्या आङहीर्बदिाने नाटकाजी 
समाप्ति करण्यांत कवीने मोठे ओचित्य दाखविे गाहे. 

प्रियंवदा व अनसूया या दोन्ही शकुंतलेच्या अत्यंत प्रेमढ मेत्रिणी. 
दोघीही तिच्यासारस्याच विविधकस्पंत निष्णात. दोधी्चंही शकुतलेवर 
निरतिक्षय प्रेम. तथापि त्यांच्या स्वभावांत पृष्कठ फरक्र आहे. भनसूधा 
ही गंभीर, विवेकी, दूरदर्शौ व व्यवहारज्ञ, तर प्रियंवदा स्वतःच्या नांवा- 
प्रमार्णेच मधुर भाषण करणारी, सदव आनंदी व विनोदी आहे. राजाच 
स्वागत करण्यांत, शकुंतलेचा जन्मवृत्तात सांगण्यांत व शेवटीं तिल्य 
चांगल्या रीतीने वागवा्वे अशी दृष्यन्ताखा विनंती करण्यांत अनसूया 
पुढाकार घेते. तिचा गंभीर स्वभाव पाहून कण्व नेहेमी तिलाच उदकन 
गोरतो. याच्या उलट प्रियं वदेचा स्वभाव. शकृन्तलेवी ती नेहेमी था 
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करीत असते. ' प्रियंवदेने माक्ष वल्कछ घट बांधे हेते जरा संल 
कर ' असे चाकृन्तलेने अनसूयेला सांगतांच ती म्दणते, ' आपले स्तन 
विक्ञाल करणान्या यौवनाला दोष दे! मला कां देतेस ? ' ककृन्तला 
बकूल वृक्षाजवढ उभी आह असे पाहून प्रियंवदा तिला म्हणते, "शकूतले ! 
थोडा वेठ तेथच रहा. तू जवठ असीस को या ठहानशा केसर वृल्लाशी 
लतेचा संयोग श्नाला आहौ असे वाटते." शकृन्तकेकाही हं भाषण हतके 

आवडते की ' म्हणूनच तुला प्रियंवदा म्हणतात !* भसं ती म्हणते. 
दु्वासासारखा निष्ठुर षि शाप देउन त्वरित गतीने जाऊं लागला 
मसतां प्रियंवदाचं पु जाऊन आपल्या मधुर वाणीने त्याच्या मनांत 
शकृन्तरेविषयी किचित् अनुकपा उत्पन्न करते. ती सासरीं जाऊं लागली 
असतां दोघीनाही अतिदाय दुःख होतें; तथापि आम्ही आपले दुःख करसेही 
करून विसरू, त्या विचारीला सुख होवो अशा विचाराने त्या तिच्या 
भूषणादिकांची तयारी करतात. जाताना शकन्तखा आपली लाडकी 
वनज्योत्स्ना नामक लता ठेव म्हणून त्यांच्या स्वाधीन करते तेव्हा 
' आम्हाला कोणाच्या स्वाधीन करतेस? ' भसे म्हणून त्या अश्रु गाठतात. 
दकृन्तला गेतल्यावर तिच्यावरील प्रेमामुढे त्यांना तपोवन शून्यवत् मासते. 
अशा निरागस व प्रेमठ मेत्रिणीची जोडी सबंध संस्कृत वाडमयांत 
आढल्त नाही. 

“शाकृन्तलां तीर माढन्य नामक विदूषकं अगदीच सांगकाम्या आहे. 
°विक्रमोववंशीयां तील माणवक भोटढसटपणाने राजाच्या रहस्याचा स्फोट 

करतो तर हा माढनग्य राजाने सांगितलेले सवं खरे मानून तोंडाला 
कलप धालतो. एकं बोलून तर दुसरा न बोलून चाण करतो. बाकी 
दतर बाबतीतन--भआधाशीपणांत व विनोदी भाषणांत--दोषेही सारखेच ! 

शाङगंरव व श्ारद्रत या दोधां कऋषिकूमारांच्या स्वभावांतही भेद आहे. 
शाङ्गरवं तापट य स्पष्टवक्ता आह. शकुतञेवरोबर पाठविलेल्या मंडटीत 
तोच मृरुय आहे. तो प्रथम कण्वसंदेश राजाला कटवृन शकुंतलेचा स्वीकार 
करण्वाविषयीं विनंती करतो. राजा एकदम स्वीकार करीत नाही असें 
पाहून तो युक्तिवादाने त्याचें मन वटविण्याचा प्रयत्न करती, तरीही 
राजा एेकत नाही असे पाहून संतप्त होऊन तो त्याखा एेदव्योन्मत्त 
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म्टणण्यास व त्याची चोराशीं तुलना करण्यास अनमान करीत नाही. 
याचे व राजाच भांडण उत्तरोत्तर वाढत जातें असं पाहून शारटत मध्ये 
पडतो व “आपण गुरूचा संदेश कटविलछा आहे; आतां परत जाऊयाः 
असें सुचवितो. तो स्वभावाने जास्त सौम्य व विवेकी दिसतो. 

शकून्तलेच्या मातुस्थानी असलेखी गौतमी, सिहशावकाला त्याच्या 
मातेषासून कादून धेडन त्याचे दांत मोजणारा निर्भय स्वदमन, धन्याची 
मर्जी पाहून वागणारा सेनापति, गरीब पण स्वाभिमानी धीवर, सिद्ध- 
साधक बनून प्रथम अपराध्यास तंबी देणारे, पण त्याच्याजवकठ पैसे 
दिसतांच दारूच्या आदोने धटकेत पगडी फिरविणारे पोलिस रिपाई 
व त्यांचा अधिकारी, यांचीं चित्रही मनोवेधक उतरली भाहैत. त्यांच्या- 

सारसीं माणसे आपल्या नहैमीच्या व्यबहारांत दिसतात त्यावरून कालि- 

दासाच्या मामक निरीक्षणाचे कौतुके वारते. 

प्रकरण सातवें 

काटिदासीय भ्रंथांचे विरोष 

निगतादु न वा कस्य कारिदिासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमेधुरसान्द्रास मञ्जरीष्विव जायते। 

बाण-हष्यरित. 

म्मटानं आपल्या (काव्यप्रकाश त यशःप्राप्ति हैं काव्यनिमितीचें प्रमुख 
प्रयोजन सांगितले आहे व त्याच्या उदाहूरणा्थं कालिदासाचा प्राम्- 

च्याने उल्ठछेख केदया आहे. ध्वन्यारोक' हा साहित्यज्ञास्त्रावरील सर्वमान्य ग्रंथ 

द्विहिणारा सार्मिक व सहृदय टीकाकार आनंदवर्धन याने एके टिकाणीं 
अरस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः 
पञ्चषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते" [ या जगतात विविध प्रकारचे कवि 
उत्पन्न होत असे तरी त्यांपैकी कालिदासासारस्या दोघांतिधांना फार तर 
पाच-सहानाचं महाकवि ही पदवी देतां येईल ] "भसे श्ट आदे. जयदेव 
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कवीने कालिदासाल( (कविकूखगुरू' ही अत्यंत श्रेष्ठ पदवी अर्पण केली 
भदै. एका सुभाषितकाराने तर पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाऽचि- 
ष्ठितकालिदासा। अद्यापि तत्तुल्यकवे रभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥' 
| पूर्वी हाताच्या बोटावर कवीची गणना करण्याचा प्रसंग आला मसतां 
कालिदासाच्या नावाने करगढी घातली; पण त्याच्या तोडीचा कवि 
त्या वेढी उत्पन्न ज्ञाछा नसत्याने तिच्या जवदच्या बोटाला अनामिका 
म्ण कागले. अद्यापि तीच स्थिति अक्तल्यामुे त्या बोटचें ते नांव सार्थं 
क्षाले आहे] असे म्हणून कालिदासाचे अनन्यस्ामान्य स्थान दर्शविले आदह. 
अर्वाचीन प।रचात्य पडितानीही 'क।छ्िदास हाच हिदुस्थानचा शेक्सपीयर 
त्यादि वचनानी त्याची मुक्तकंठाने स्तुति केली महे व जगाच्या सवं. 
श्रेष्ठ कवीच्या माल्िकेने त्याचे नांव गोविले आहे. कालिदासाने प्राचीन 

व॒ अर्वाचीन, पौरस्त्य व पाश्चात्य दिद्वानांवर जी ही मोहनी घाती 
तिचे बीज कशत महे याचा आपणास या प्रकरणात विचार करा- 

वयाचा अहि. ` 
उत्कृष्ट काव्य वाचले असतां प्रत्येक सहृदय वाचकास आनंद होतो, 

पण तो कांव कषा क्षारा याच तिवेचन मत्र त्याला करतां येत नाही. 
एका कवीने म्हटल्या प्रमाणे "वृतक्षी रद्रा्नामधृमवुरिमा कैरपि पदैविश्ि- 
ष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः।' [ तूप, दूध, द्राक्षं, मध यांची 
गोडी सर्वाच्या जिन्हैखा तेवढी कठते पण ती कोणत्याही शब्दांनी वर्णन 

करतां येत नाही. ] केवकं सामान्य वाचकांनाचग्या वाबतींत आपले 
दौर्बत्ध जाणवतें असें मात्र नब्हे. प्राचीन काठापासून आजपर्थत अनेकं 
साहित्यकोविदांनी काग्यघटकाची छाननी करून काव्याची व्याख्या कर- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण कोणतेही शक्षण अद्यापि सवंसंमत भाले 
साही. माप्रल्या भरतखंडांतही भ रतादि अनेक साहित्यलास्त्रज्ञांनी कान्याच्या 
व्याख्या केल्या आहेत; पण स्यांच्यामर्ध्येही अत्यंत मतवेचिव्य दृष्टीस पडते. 
"ध्वन्या लोक 'कार भानंदवधन ध्वनि किंवा व्येग्या्थं याछा प्राधान्य देउन 
तो कान्याचा आत्मा असे म्हणता, तर 'साहित्यदपण'कार विश्वनाथ "वाक्य 
रसात्मकं काव्यम् ' असें काव्याचें लक्षण करून रसाला भेष्ठ ठरवितो, 

न.भा.८. . २७ 
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"कान्यालडकारसूत्रवृत्ति'कार वामन याने रीति क्रिवा विश्लिष्ट पदरचना 
हिलाच काव्याचा आत्मा मानले आहे. याच्या उलट भामदादि आलं 

कारिक अलकारांसच महततव देतात. याशिवाय कुन्तकादि इतर ग्रंथका- 
रानीही आपापल्या मतांचा अआग्रहाने पुरस्कार केला अहे. तथापि 
ध्वनि, रस, रीति व अलकारदहै या विषयांतील चार प्रमुख पक्ष होत. या. 
पैकी कोणता पक्ष सयुक्तिक आहे याचे येयं विवेचन करणे शक्य नाही. 
तथापि यापैकी कोणताही पक्न षेतला तरी कालिदासाचे म्र॑थ काव्य- 

लक्षणाच्या कसोटीला पूर्णपणे उतरतात हं दाखवितां येईल. 

१. ध्वनि, उक््ृष्ट काव्यांत दाब्दांचा वरवर दिसणार वाच्पाथं व क्वचित् 
तो गेरलाग् क्ञाल्यामृरे ध्यानात येणारा लक्ष्याय याव्यतिरिक्त ध्वनि कवा 
व्यङ्ग्यार्थ हा एक निरादाच सहूदग्रहूदयाहछादक असा अथं विवक्षित असतो 
वं त्यामुखेच त्याला रमणीयत्व येते, असे मत प्रथम आनन्दवधंनानें 
आपल्या श्टवन्यालोकां'त सविस्तर प्रतिपादिके वत्याचा पृडे मम्मटारि 
साटित्यशास्तरज्ञानी पुरस्कार केला. ज्या काव्यात् वाच्याथपिक्षा व्यग्याथं 
जास्त मनोहर असेल तें उत्कृष्ट काव्य, ज्यांत तो वाच्पार्थाइतकाच किवा 

कमी प्रतीचा असेल ते मध्यम काव्य व ज्यांत व्य॑ग्या्थं मृदढठीच नसून 
किवा अस्यत अस्पष्ट व दुर्बोध असून अलेकारादिकांवरच जास्त भर 
दिका असेल ते अधम काव्य, अशी काव्याची वर्गवारीही या ग्रंधकारानी 
लाविली आहे. या दृष्टीने पाहतां काकिदासाचीं कार्व्ये उत्कृष्ट प्रतीचीं 

ठरतीक यांत संशय नाही. कोणताही भाव स्पष्ट शब्दांनी न सांगतां खबीने 

सूचित करण्यात कालिदास्ाचा हातखंडा आहि. उदाहरणार्थं, हिमालयाजवढठ 

अंगिरा ऋषीन श्रीशंकरांकरितां पाव॑तीची मागणी केली असतां जवढच 
बसलेल्या पावती काकिदासाने (कुमारसंभवां'त केटेठे वणेन पहा- 

एववादिनि देवस पाश्च पितुरधोयुखी । 
त्मीखाकभर्पत्राणि गणयामास पावती ॥ कुमार० ६,८४ 

"याप्रमाणे देवषि बोलत असतां पित्याजवढठ मान खारी घालून बसङेखी 
पार्वती (हातांतल्या) लीलाकमलाचीं पाने मोजीते होती. या दलोकाति 

- एकी अलंकार नाही, तथापि त्यांतील कमलपत्रगणनाच्या व्णंनाने पार्वं- 
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तीची लज्जा, आपल्या मनातील प्रेम व आनंद हीं बाहेर दिशं नयेत म्हणून 

तिने केलेला प्रयत्न ही उत्कृष्ट रीतीने सूचित ज्ञाटीं अ!हैत. हा श्लोक 
उत्कृष्ट काव्याचं उदाहरण म्हणन साहित्यशास्यज्ञांनी उदाहूत केला आह 

दुसरे मेघदूतातील गंगेवें वर्णन ध्या-- 

तस्माद्रच्छेरनुकनखलं शलराजावतीणौ 
जट्वोः कन्यां सगरतनयस्वशसे(पानपङ्धिन्तम् । 
गौ रीवक्त्रभ्रुकुटिरचनां या विषस्येव केनः 

रशम्भोः केशग्रहणमकरोदिन्दुरुभोर्भेहस्ता ॥ मेष० ५२. 

“नंतर कनखलगि रीजवढठ हिमाल्यावरून खाली पडणान्या व॒ सगरपृत्राना 
स्वर्गारोहण करण्याकरितां सोपानपंक्ति सालेल्या जह्नुकन्ये (भागीरथी) - 
कंडे तूं जा. तिने पादंतीच्या कपाठावरीक आल्या पाहुन जणूं काय 
फनरूपी हास्य करीत चन्द्रापर्यत आपे तरगरूपी हात उच करन श्रीशंक- 

रचिं केशग्रहुण केठे आहे. 

या इ्लोकांत शूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति इत्यादि अलकारांची 
गर्दो क्ञाली आहे. तथापि सगरपूत्राना स्वगंप्राप्ती्चँ साधन ज्ञाल्यामुठ 
गंगेची पवित्रता व पावंतीच्या मत्सरास न जुमानतां श्रीशंकरानी तिला 
आपल्या श्षिरावर स्थान दिले आहे त्यामुढं तिचे महत्वही सूचित ज्ञाल्या- 
मृठेच त्याला हृता आली आहे. काकिदासाने योजिले प्रत्येक पद 
किबहूना लिग, {बभक्ति, वचन इत्यादि त्याचे अवयवही कसे रमणीया्थं- 
व्यंजक असतात हँ आनंदवर्धन, मम्मट इत्यादिकांनी अनेक उदाहूरणांनी 
दाखविके आहे. विस्तारभयास्तव तौ उदाहरणे येथे देतां येत नाहीत. 

भवभूति, बाण इत्यादि इतर कवि व॒ कालिदास यांच्या ग्ररथात 
सकृहशनीच एक मोठा फरक साधारण वाचकांच्याही ध्यानात येतो, 

त्याचा येथे उल्लेख करणे जरूर आहे. एखादी रम्य कल्पना मनांत आकीं 
कीहे इतर कवि तिचे पाल्हाढीक वर्णन करीत सुटतात, पण कालिदास 

मोजक्या शब्दांनी तिचे रेखाचित्र काढून त्यांत रंग भरण्याचे काम वाच- 
कांच्या सहूदयतेवर सोपयून देतो. त्यामुढे कालिदासाचीं कार्वये “ क्षणे 
क्षणे यन्नवतामृषेति ' या रमणोयतेध्या कसोटीस पणेपणे उतरतात व 
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तीं वाचतांना केव्हाही कटाढा येत नाही. उदाहरणा, मदनदाहानंतर 
व॑सन्ताला पाहून रतीचें दुःख दुणावले हा अर्थं व्यक्त करण्याकरितां कालि- 
दासाने ' स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतदवारमिवोपजायते ' या पक्तीत 
° विवतद्वारभिव ' हचा चिमृकल्या उप्प्रक्षेने बांध कादून षेतल्यामुरेभ्रोीधो 
वहाणान्या पाण्याप्रमाणे दुःखाचा अनावर होणारा थोध सूचित केला भाहे> 
पण तजशाच एका प्रसंगीं भवभूतीने एक सबंध इलोकं खर्च घालून तिला 

विविध अकुकारानी नटविले आहे- 

सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सद्धन्धुवियोगजानि। 
दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतःसहस्नेरिव सष्ठवन्ते ॥ 

उत्तररामचरित्र ४, ८, 

मागे मालविकाग्रिमित्रावें संधिधानक देताना कवीने इरावतीच्या नृत्याचा 

प्रसंग अनावश्यक म्हणून कसा खृबीने टाला आहे याच माम्ही विवेचन 

केले आहे. यासारख्या प्रसंगांनी कतीचा संयम व कला भिज्ञता हीं उच्छरृष्ट 

रीतीने प्रत्ययास येतात. 
२. रस, वर वणिछेल्या ध्वनीचेच विषयमे दाने वस्तुध्वनि,अरंकार- 

ध्वनि व रसध्वनि असे तीन मेद आलकारिकानी मानले अश्रेत. त्यांपैकी 

रसध्वनि हा सर्वात श्रेष्ठ होय. व्यंग्यव्यंजकमाव अनेक प्रकारे सभवत 

असला तरी काव्य-नाटकादि प्रबंधाति रसालाच प्राधान्य देऊन तदनुगुण 

अलंकारादिकाची योजना करावी असे आनंदवधंनानेही म्टटठे आहे. 

यामे रसपक्नषाला महस्व॒ येऊन विङवनाथाने आपल्या 'साहित्यदर्पणां त 

रस हाच काग्याचा आत्मा असें प्रतिपादिरे भह. साहिव्यलास्तरांत शुमार, 

वीर, करण, हास्य, रौद्र, भयानक, बी मत्स, मदूमभूत व॒ शांत अमे नऊ 

रस मानतात. यापैकी संभोग व विप्रलंम असा दोन्ही प्रकारचा शगार 

आणि करूण या रसांचा काकिदासाच्या काव्यांत उत्तम परिपोष क्षाला 

आदह. विशेषतः शंगाररसांतील त्याचें नैपुण्य पाहुन जयदेवाने त्याला “कवि- 

ताकामिनीचा विलास" अदी संज्ञा दिली आहे. एका सुभाषितकाराने तर 

शुंगाररसांत व ललितपदयोजनत त्याच्याहून वरचढ कवि अद्यापि ्षा्ला 

नाही असें म्हटले आहे. कालिदासाचीं तीन्ही नाटके व कुमारसंभव व 

"मेघदूत" हीं काव्ये शं गाररसप्रघान असल्याने त्यत इतर रसाचा कारसा 
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परिपोष होण्यास अवकाश नाही. तथापि प्रसंगवात् हास्य, करुण 
भयानकं इव्यादि अन्य रसाच्या छटाही त्यांत आल्या आहेत. "रधुवंशा त 
मात्रश् गाराप्रमाणेचदइतरही प्रमुख रसांचा परिपोष उत्तम रीतीने स्षालेखा 
आदल्तो, हँ मागें (पृ० १३७) दाखपिेच भाहे. 

कोणत्याही रसाचा पूणे परिपोष हाण्याखा विभावानुभावादि तद्- 
घटकांचें सम्यग्बणंन करणे आवश्यक असत. त्यामृद्ट रसाचौ उदाहरण 
मूढ प्र॑धांतुनच वाचली पाहिजेत. तथापि याही बावतींत कालिदासं 
कौराल्य दाखविण्याकरितां एकदोन उदाहरणे येधं दिली आहेत-- 

नूनं तस्याः प्रबररुदिताच्छुननेत्रं बहूनां 
निनशवासानामशिशिरतया भिक्नवणौघरेःष्डम्। 
हस्तन्यस्तं मुखमसक्ररव्यक्ति रग्बाख्कत्वा- 
दिन्दोदेनयं स्वदरुपसरणङ्धिष्टकःन्तेर्िभतिं ॥ मेव० ८५. 

या व्लोकात धक्षाने कल्पनेने आपल्या विरहिणी पत्नीचें सुंदर वर्णन 
केठे आहे. रात्रंदिवस बशर गाठीत र।हिल्याने सुजलेले तिचे रोषे, उष्ण 

निःश्वासामृढं विवणं क्नाटेला तिचा अध्ररोष्ठ, हातावर टेक्ञ्ेव लांब 
सडक केसांनी क्ञाकल्यामुढे अर्घवट दिसणार तिच मुख यांच्या वर्णंनाने 
यक्षपत्नीचें विरहदुःख आणि विषाद, चिन्ता इत्यादि मनोविक्रार उक्कृष्ट 
रीतीने व्यञ्जित कञाले आहेत. शेवटच्य। पंक्तींतील निदशैनेने तिच्या 
मुखाची निस्तेजता सुच॑विली आहे. एकंदर वर्णेनाने वाचकांस विप्रलंभ- 
दृंशाराची उत्तम प्रतीति होते 

हरस्तु किष्न्वित्परिलुधेयंश्वन्दोदयारेम्भ इवाम्बुराशिः 
उमामुखे बविम्बफङरूाधरोष्डे व्यापारयामास विखोचनानि ॥ कुमार० ३,६७ 

या "कुमारसंभव ततील रखोकांत शकराच्या मनांत आकस्मिकपणे उद्भूत 
होण्याच्या रतिभावाचें सुंदर वणेन अके आहे. 

३. रीति-द. स.च्या आठव्या शतकात होऊन गेठेल्या वामनाने आपल्या 
'काव्यालंकारसू त्रवत्ति' नामक श्र्थात रौति हाच काव्याचा अत्माहं मत 
प्रतिपादिके. पृडे ध्वन्यारोककारांचा ध्वनिवाद रसिकसि जास्त मान्य 
साल्यामुढे वामनाचा रीतिवाद मागे पडला. तथापि स्यामे रीतीचें काव्थां- 
तील महूर्व कमी होत नाही. विष्ट पदरवनेला वामनाने रीति ही संज्ञा 
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लावली आहे. त्याने वैदर्भो गौडी व पाञ्चाखी अज्ञा तीन रीति मानलत्या 
आहेत. व्यापक वैदर्मो ही सर्वात श्रेष्ठ; कारण तीत सवं गुणांचा समुच्चय 
असतो, असे त्याने म्हटले आहे. वामनाने इकेषादि दहा गृण मानले होते, 
पण त्यानंतरच्या भभ्मटादि आलकारिकानी त्यांची छाननी करून माधूर्यं 
भोजस् व प्रसाद हया तीनच गुणाना मान्यता दिली आहे. 

कालिदासाने आपले सवं ग्रंथ या सर्वो्करष्ट वेदर्भी रीतीतच लिहिले 
आहेत. वेदर्भी रीतीचे विरोष म्हणजे माधूर्यव्यञ्जक कोमलवर्णाचा उपयोग 
व दीघं समासांचा अभाव हे होत. संस्कृत भाषा जात्याच श्रुतिमनोहुर आहे. 
तक्शांत काकलिदासाने आपल्या सवं प्र॑थांत टवर्गीय परुष वर्ण, संयुक्त क्षरे 
व लांबल्चक समास हि वृद्धया टाठ्ठेले आहेत. त्यामुठे त्याचे प्रथ एका 

ग्र॑थकाराने म्हटल्याप्रमाणे मधाचीं पुटे दिल्यासारखे गोड ञ्ञले आहेत. 
काकिदासाच्या ग्रंथांत शृंगार व करुण हेच रस प्रमुख असल्यामुठे त्यांना 
अनुरूप अशीच त्याची भाषाशेी ज्ञाली आहे. कारण शुगार-विशेषतः 
विप्रलंभश्ुगार-व करुण यामध्ये वाचकांचे मन अतिशय विरकषद्रून 
जाते. त्यामुढें त्या रसांच्या वणनांत कोमलवणंयुक्त रचनाच योग्य असते. 
आंग्ल कवि टेनिसनप्रमणें नादमधुर शब्दयोजनेकडे काकिदासाने अति- 
हाय लक्ष दिलेले दिसते. त्याने आपली कार्ये पुनः पुनः तपासून अनेक 
कल्पना व शब्द बदलले असावेत. ^रघृवंशा"च्या अकेराग्या सर्गतील ४७ व 
४८ है समाना्थेक इलोक कालिदासचे असल्यास त्यांपकौ एक रचून 
क्ञाल्यावर त्यांतील कल्पना व रचना मनाजोगी न ज्ञाल्यामुढे त्याने दुसरा 
रचा असावा. इतके परिश्रम घेऊन रचलेल्या काव्यांत क्कष्टता व कुति. 
मता कोटही आढकठत नाही, तीं नवोन्मीलित पुष्पांप्रमणे ताजीं व रस- 

पूणं दिसतात, यांतच त्याच्या कलेचा परमोत्कषं आहे. ललितपदयोजनेवर 
कालिदासाचा अतिशय भर असल्यामृटें संस्कृतानभिज्ञ वाचका्चही मन 
त्याख्या भ्रुतिमनोहर कृतीनी अकृष्ट केले जातं. तसेच कालिदासाने 
आपल्या ग्र॑थांत समासांचा यथोचित उपयोग केत्यामुठं त्याच्या रचनंत 
सर्वत्र सरलता, सुबोधता व प्रसादे गुण दृष्टीस पडतात. लछांबलचक 
समासांनी रनेस कशी क्लिष्टता व कृत्रिमता येते तं बाणाच्या "हष 
च{रत' व 'कादंबरी' या ग्रंथांवकून दिसते. त्याच्या पल्लेदार समासांचा अथं 
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खावतांना बाचकवगं इतका त्रासून जातो को त्यांतील रम्य कल्पनांकडे 
त्याचें सहजच दुर्लक्ष होते. प्रदीधं समासयोजना नाटकांतं तर विशेषच 
रसहानि करते. उदाहुरणाथ, भवमभृतीचे ममारुतीमाधव' नाटक ध्या. 

त्यांत स्त्रीपात्रांच्याही तोंडीं समासप्रचुर क्लिष्ट भाषा घातल्याने वाच- 
कांचा अत्यंत विरस होतो. याच्या उलट कालिदाताच्या नाटकतील संभा- 

षणे सुटसुटीत व म्हणून स्वाभाविक व सहजसुंदर क्लारीं जेत. 

४. अलक्रार. उत्कृष्ट काव्यांत बहुधा ध्वनि किवा रस प्रतीत होत 
असला तरी सर्वत्र त्याची अपेक्षा करणे युक्त किवा इष्टही होणार 
नाही. काव्यौचा प्रधान उदेश आनंदप्राप्ति असल्याने ती भावनोद्रेका- 
त्रमाणेच कल्पनाविलासानेही होणे शक्य असते. म्हणून भामहादि आलं. 
कारिकांनी कत्पनेच्या विलासास-अलंका रांस-काग्यघटकांमर्थँ मुख्य 
मानून व्यचि सविस्तर वर्गाकरण व विवेचन केले आहे. शिवाय अलका- 
राच्या समुचित योजनेन रसोत्कर्षासही मदत होते हँ वर॒ दिलेल्या 

उदाहुरणां वरून दिसून येईल. त्यामृढं महाकवीनी आपल्या कान्यां त्यांचा 
उपयोग केला आहे. 

अलक्रारचि शन्दारंकार, अर्थालेकार व शब्दार्थालंकार असे तीन 
गेद मानतात. अर्रलिकारपिक्षा शब्दालंकार जास्त कृत्रिम व म्हणून 
रसिकांस कमी ह्य वाटतात. कलाभिज्ञ कालिदासाने त्यांचा फारसा कोठे 
उपयोग केला नाही. रचनेच्या ओधांत जेषे ते सहज स्फूर्तीनि आके 
तेथेच ते योजिले आहेत. उदाहूरणाथे, "भुजे भुजंगेन्द्रसमानसारे भूषः स 
भूमेधु रमाससञ्ज।'(रघ्.२,७४) "सम्बन्धिनः सदम समाससाद," (रधु.७,१६) 
“प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ।'(२,४८) इत्यादि पंक्तीतीर अनुप्रास पादाव. 

क्वचित् स्थरखीं विवक्षित अर्थाचा प्रतिध्वनीही त्यांत दिसून येतो. उदाहर 
णाथ, "मायूरी मदयति मार्जना मनांसि" यांतील मकारानुवृत्तोने कवीन 
मृदंगाच्या तालच सुंदर अनुकरण केलेले दिसते. 

यमक्र-या अलकारांत कवीला मोठा प्रयत्नाने विशिष्ट शब्द हुडकून 
कादून योजाबे लागतात, त्यामुरे त्याच्या रचनंत छत्रिमता येते व 
रसरंग होतो. म्हणून शुंगाररसाच्या-विरोषतः विप्रकंम गुगाराच्या- 
वणेनांत यमकांचा उपयोग करूं नये असा ध्वनिकारानी दंडक घाट्न 



२२४ ७, काट््दसीय भ्रथाचे विश्चष 

दिला महे. कालिदासनेही आपल्या शुंगाररसप्रधान ग्र॑थांत कोटेही 
यमकाचा विशेष उपयोग केलेला दिसत नाही. पात्रांच्या संभाषणांत 
तर तो त्याने काठजीपूवेक टाल्रलेखा आहे. इतरव्र-ज्या दिकाणी त्याचा 
उपयोग दोषाहं होणार नाह तेथे-त्याने त्याचा क्वचित् उपयोग केला 
आहे. उदाहरणार्थं, "वधाय वध्यस्य रं शरण्यः" (रधु० २,३०) मनुष्य. 
वाचा मनुवंशकेतुम् (रघु ०२,३३) इ ० पहा. नवव्या सर्गी पहिल्या ५४ 
दोकांत दकशरथाची राज्यव्यवस्था, वसन्तक्तु, मृगया इत्यादिकरांचे वर्णने 
करताना त्याने चतुधपादाच्या आरमीं 'घमवतामवतां च धुरि स्थितः' (रधृ० 
९,१) सनगरं नगरन्धरक रोजसः' (रघु ०९,२) इत्यादि यमके योजिखी भाहैत. 
पण यात शुंगाराद्रिरसाचा संबंष येत नसत्यामृें रसहानि हा दोष संमवत 
नाही. उलट केवीने योजिलेल्या यभकाच्या नादमाधुयनि वादकारचं 
मन आनंदित होते व त्पराच्या भाषाप्रभूत्वाबहुल कौतुक वाटते. 

ष --द्रचर्था राब्दाच्या योजनेने या अलंकाराची उत्पत्ति होत 

असत्यामुदे त्याची गोडी चःखावयास रसिक्रतेपेक्षा विद्रत्ताच जास्त आवश्यक 
असते, त्याची हाक हदयाला नसून बृद्धीलाच उदेशून असते. कालि- 

दासोत्तर काल्भत वाडःमयांतही रसिकतेपेक्षा विद्वत्तेलाच जास्त मान मिनत 

गेत्याने केवीनी या अलकाराचा सढटढ हाताने उयय्रोग केला आह. पण 
त्यामछे त्यावर कार्ये दुर्बोध, बोजड व क्िष्ट लीं आहेत. 
कालिदासाने क्वचित् स्थलींच--जेये व्यायोगे विशेष रम्यता येत बसेल 
किवा एकदर वर्णन।स तो आवश्यक असेर तेथे च--श्लेषाचा उपयोग केल। 
आह. मागे ' मालविकागिनिमित्रा्चे संवियानक देताना मालविकेच्या 
तोंडून राजावर बसले तिचे प्रेम व्यक्त करण्याकरितां कालिदासानं 
दलेषाचा कसा खृबीने उपयोग केला आह् ते आम्ही दाखविले आहे. त्याच 
नाटकाच्या पांचव्या अंकात पुटी भाषणे घातलीं आहेत- 

विदून-भो विश्रम्धो भूत्वा त्वमिमां यौवनवती प्य । 
देदी °-काम् । 
षिद्०तपनीयाश्ेकस्य कुसुमश्चाभाम् । 

विदृश्रकाला सालंकृत व॒ यौवनाने मृसमुसलल्या माखविकेकडे राजाच 
लक्ष बेधावयाचें होते, पण त्याचे शब्द राणीने एेकल्यामुे तिच्या प्रष्नासं 



श्ेषाल्काराचा सुत्रीने उपयोग २२५ 

उत्तर देताना ‹ यौवनवतीम् ' या शब्दाचा रेषाने दुसरा भथं धेऊन 
व अरोक वृक्षाच्या पुष्पशोमेकडे त्याचा संबंध जोडून त्याने अपी 
सुटका करून घेतली महे. या रिकाणीं छेकापटनृति हा सुंदर मलंकार 
दरेषयोजनेने साघला अहे. 

तस्मिन् कार नयनसचिङ योषितां खण्डितानां 
हारति नेयं प्रणयिभिरतो वस्मे भानेस्वयजाश्यु, 

प्रख्यां कमलवदनात्सोऽपि हतुं नखिन्याः 
मत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥ मेध० ४१. 

या इलोकातं “मेघा ! प्रातःकारीं आपल्या कमलिनीरूपी खण्डित स्त्रीच्या 
कमलमुखावरील दंवरूपी अश्नु पुसण्यास सूयं प्रवृत्त ज्ञाला असतांत् 
प्याचा कर धरं लागत्यास (म्हणजे किरण अडवूं लागत्यास) तो तुजवर 
मतिशय रागावेक' ही अत्यंत रम्य कत्पना सजविण्यास “ कर ' शन्दा- 

वरील इलेष आवरयकं म्हणून योजिला आहे. कालिदासाच्या दठेषांचा 

अथं साधारण वाचकांसही सहज समजत असल्यामठं द्यायोगे कोठेही 
किकृष्टता किवा रसभंग ज्ञाठेका दिसत नाही. 

या हिकाणीं कालिदासाच्या दुसन्याही एका लकबीचा उल्लेखं कर- 

ण्यासारखा आहे. त्याच्या मानसपृत्राचीं व कन्यांचीं नावं कांही विशिष्ट 
हेतूने ठविलेलीं दिसतात. “ मालविकाग्निमित्रा"च्या पांचग्या अंकात विदू- 
षकाने मालविकेला बन्दिशषालेत्न सोडवून उद्यानांत पाठविल्यावर तो 
राजाला येऊन मिक्तो; नंतर ते दोघेही उद्यानाकडे जातात, तोंच वाटेतं 
राजाला इरावतीची दासी चन्द्रिका दिसते. तेव्हा राजा विदूषकाष 
भितीजड क्पष्यास सुचवितो. तेव्हा विद्षकं उत्तर करतो, ' खरेच, 
चोरांनी व कामुक पुरुषांनी चन्द्रिकेला टाढलेच पाहिजे. ' यांत चन्धिका 
या शब्दावर विदूषकाने कोटी केली आहे. याप्रमाणेच बकुलावलिका, 
धर वसिद्धि, व्रियंवदा इत्यादि पत्राचीं नावेही सार्थं असल्याचे कालि- 
दास्ताने इतर पात्रांश्या संभाषणांत दशवे बाहे. त्याप्रमाणे च काव्यांतही 
उमा, अपर्णा, रघु, राम इत्यादि व्यक्तींच्या नांवांची मनोरंजकब्युत्पत्ति 
त्याने कावरी आहे, 

न.भा.८. ..२८ 
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यानंत्तर अपण अर्थालंकारांकडे वयु. यांचे प्रथमच स्वभावोक्ति 
व॒ वक्रोक्ति असे दोन भेद पडतात. स्वभावोक्तीत कवीने पाहिलेल्या 
किवा कल्पिलेत्या पदाथर्चिं अगर व्यक्तीचें अगदी हुबेहुब पण रम्य असें 
चित्र काढावयाचं अस्ते, तर वक्रोक्तीत त्यांच्या अंगावर आपल्या कल्पना. 
शक्तीने निमिलेके अलंकार घालून त्यांना सजवावयाचं असते. या 
गन्ही प्रकारति कालिदासाचें अप्रतिम नंपुण्य दिसून येते. त्याच्या ग्रंथांत 
अनेके प्राण्यांची व व्यक्तीची चित्र अगदी पीजक्या शब्दात पण यथा- 

तथ्य काढलेलीं दिसतात. “शार्कतलां'तील, सारथ्याने कगाम सोडउल्यावर 

दौडणारे घोडे व त्यांच्यापुदे प्राण वांचविण्यासाटी पठणारा हरिण, 
कन्यावियोगप्रसंगी विन्ह्ल क्ञारेला कण्व, “रधुवंशां'तील, पित्यासमोर 
दार्दचा हात धरून येणारा कहानगा रघू इत्यादिकाच्या शब्दचित्रांवरून 
कालिदासताची सूक्ष्म निरोक्षणशक्ति व वणेनकौशल्य हीं प्रत्ययास येतात. 
त्या जातीचं जणखीही एक उदाहरण घेड- 

स चापकोर्ट निदितेकवा हुः शिरखनिप्कषेणभिन्न मिः । 
खरूाटबद्धश्रमदारिवबिन्दुर्मीतां प्रियामेस्य वच, बभाषे ॥ रपु° ७,६६. 

आपला मागं अडवून बसखेत्या दात्रं युद्ध कृष्ने विजयी क्षालेल्या 
अजाने भयत्रस्त इन्दुमती के येऊन भाषण केले त्या वेच ह वर्णन अहे. 
यांत धनष्कोटीवर टेकून उभे राहृण्याची अजाची एेट, शिरस्त्राण काटून 
घेतल्यामु 2 मोकठे सुटलेले त्याचे केश, श्रमाने त्याच्या कपाढाकर दिस- 
णारे धममचिन्ड् यचि कवीने वेचक राब्दांत इतके सुंदर चित्र॒ काढले आहे 
को एषठाया कमचेत्या चित्रक्राराखाही ते मार्गदशक होईल. 

पण स्वमावोक्तीपेक्षा वक्रोक्तिम्ूलक उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्तादि 
अलंकारा कवीच्या तरक कल्पनेचा रम्य विलास दृष्टीस पडतो. त्यांतच 
पृथ्वीपासून आकाशापयंत सर्वत्र स्वर फिरणारी वं सामान्यजनांना 
तीरस व ओवड श्रोब्रड वाटणाग्या पदार्थातही सौर्यं पाहणारी त्याची 
भेदक दृष्टि, विविध शास्त्रांच्या व्यासंगाने भेरी बहुश्रृतता, अनेक 
कलांच्या प्रयोगाने प्राप्त क्षालेे नैपुण्य, व्यवहारात मिटे अनुभव 
यांचे स्वच्छ प्रतिबिब पट्चेे दिसते. यास्तव त्याच्या चरिक्राकरितां 



'उपमा कालिदासस्य ॥ २२७ 

आम्ही मागे त्यांचा उपयोग केला आहे. एका सुभाषितकाराने "उपमा 

कालिदासस्य ' असें म्हणून त्याच्या उपमांच अलौकिकत्व दर्शेविर्छं अहे. 
कालिदासाने योजिलेल्या उपमांची विविधता, मामिकता व॒ रम्यता 
लक्षांत घेतां ते विधान यथार्थं आहे यांत संशय नाही. पण उपमाया 

शब्दाचा व्यापकं अथं घेऊन रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टान्त, अर्था 
न्तरन्यास इत्यादि इतर सादुश्यम् लक अंकारांविषयीही ते विधान 
केले आहे असें मानले तरी तें अन्वथंच होणार आहे. प्रथम कालिदासीध 
उपमाचे विरोष सागूनं नतर या अलेकारांकडे बु. 

(१) रम्यता--कालिदासीय उपमांचा प्रथमच नजरत भरणारा 
विशष म्हणजे त्याचं सौदययं हा होय. सामान्य जनांच्या च्म॑चक्षूना न दिसणारें 
वस्तू सोदयं कवीच्या मनर्चक्षपुढे लपत नादी. उदाहरणार्थ, 'मेघद्ता ' - 

तील रेवां द्रक्ष्यस्यृपलविषमां विन्ध्यपादे विदीर्णा, भक्तिच्छेदरिव विर- 
चितां भूतिमडगे गजस्य । ' (मेघ० १९) ही उपमा ध्या. विन्ध्यपर्वताच्या 
पायथ्यारीं खडकाट प्रदेशांतून वाहणाव्या नमंदानदीच्या प्रवाहाठा हत्ती. 
च्या अंगावर कादठेत्या चित्रविचित्र रंगाच्या वेखबृदूची उपमा देऊन 
त्याचें सौँद्यं कवीने व्यक्त केले आहे. काकिदसाच्चा उपमा कोठहौ इलेष- 
मूलक नाहीत; त्या सहजरम्थ साम्यावर बसविलेल्या असतात. याच्या उलट 
बाण, सूुबंधु, श्रीह इत्यादिकानि आपल्या उपमा इषाधिष्ठित कैल्यामुे 
त्या अतिशय कृत्रिम वाटतात. उदष्हरणाथं सा (कादम्बरी) जानकीव 
पीतरक्तेभ्यो रजनिचरेभ्य इव चम्पकारोकेभ्यो बिभेति" ही बाणाच्या 
“कादंबरी'तील उपमा च्या. हीत राक्षस आणि चंपक व अशोक यांत वस्तुतः 
कांही साम्य नसतांही दोधांनाही 'पीतरक्त' है विशेषण लावतां यते म्हणन 

दङेषमृलक उपमा साधली आहे. अशा उपमांत कवीचें भाषाप्रभुत्व दिसून 
येत भसदे, तरी सहूदय वाचकांस त्या रम्य वाटत नाहीत. 

(२) समपेकपणा--काठ्दासाने योजिलेत्या उणमा अत्यंत सम- 
पक वाटतात. ध्यांच्या योगे वणंनीय वस्तृची यथार्थं कल्पना वाचकांस 
होते. “शाङ्कतलां त शाङ्गेरवादि तपास्विजनांबरोबर अत्मा शकूतलेखा 
पाहून ' मध्ये तपीधनानां किसर्यमिव पाण्डूपत्राणाम्' भस्षी अत्यन्त सम- 
पंक -उपम राजाने योजिखी आदह व॒ तिच्या योगे जरठ त्ऋषींच्या रुक्ष 



१२८ ७. काटिदासीय म्रथांचे विश्लेष 

1 कृतींनी विशचेषच खुलणारे तिचे मुग्ध तारुण्य सूचित केके आहे. 'मेघ- 
तांत (इलो. ९) स्तवरियांच्या हृदयाला कुसुमाची उपमां यक्षनि दिली 
हे. देशी पृर्पाचें सुगंधित्व, रमणीयता व किचित् उष्णतेनेही करपून जान 
दून पडण्याची त्यांची प्रवति, हीं लक्षात घेतां स्व्ियांच्या निस्रगंमधुर्, 
मठ व अल्पविरहानेही व्याकढ होणान्या हूदयाला दिलेली त्यांची उपमां 
थातथ्य वाटते. इन्दुमतीच्या निधनानंतर वसिष्ठ चऋषींच्या उपदेशास 
न देऊन व आपला पुत्र दशरथ अल्पवयस्कं होता म्हणून अजाने कांही 
इवस काढठे, तरी त्या काठांत पत्नीशोकाने त्याचें हूदय हू ह् विदीणे 
गेत होतें ही कल्पना एखाया विशाल सौधाजवठ उगवणा-या व आपल्या 
ढ् दद् पसरणान्या मृलखर्यानी त्याला कालांतराने उखडून टाकणा्या 
लक्षवृक्षाच्या रोपटचघाच्या उपमेने कवीने व्यक्त केली आहे. 

(३) विविधता-कालिदासाच्या उपमांचा साकल्याने विचार करतां 
ांच्या विविधतेने मन आइच्यचकित होते. आगमभेदाने त्याचें येणेप्रमाणें 
्गकिरण करतां येईल.- 

(अ) सृष्टपदार्थीय-र्ता, वृक्ष, पले, फठे, पृथ्वीवरीर नानाप्रका- 
चे प्राणी, आकाशांतील ग्रह, तारे, सूयं, चन्द्र, धूमकेतु इत्यादि सृुष्टींतील 
ज्वयावत् पदार्थातुन त्याने आपल्या उपमा घेतल्या आहेत; त्यांवरून 
प्राच्या दष्टीची विशालता नजरेत भरते. उदाहरणाथं,कण्वरषीला अवचित 
बरलेल्या बाल्यावस्थेतील सुंदर शकुतकेला रईच्या क्ञाडावर यदृच्छेने 
दून पडलेल्या न वमालिकाकुसुमाची, मदनदाहानंतर दुःखाने तठमठणान्या 
तीका तलधांतील पाणी आटल्यामृढे तडफडणान्या शफरीची व त्रिभू- 
नालो त्रस्त करणान्या तारकासुराला धूमकेतुची दिलेखी उपमा षहा. 

(आ) शास्त्रीय-कालिदासाने व्याकरण, तत्त्वज्ञान, राजनीति, व्यक 
त्यादि अनेक ास्त्रांतून अनेक सुंदर व निवडक उपमा षेतल्या आहेत. 
वाना स्वस्थानावरून हुसक्न देणान्या शत्रुना, सामान्य नियमाचां बाध 
रणाय्या अववादाची , वारीच्या गादीवर बसविकेल्या सुग्रीवाला धातूच्या 
गीं येणान्या आदेकशाची, स्वबलानें शत्रुचा निःपात करण्यास समथ अस- 
ल्या शत्रुष्नाच्या मागून रामाज्ञेने जाणान्या सेनेला,अध्ययनार्थ'ह' या धातू- 
धा मागे जागकेल्या निरर्थक 'मधि' उपसर्गाची, इत्यादि व्याकरणत्रिषयक 
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उपमा वाचून संस्कृतव्याकरणाभिज्ञ वाचकांसं मौज वाटते. मेनकेला हिमा- 
लयापासून क्चाटेल्या पावेतीला राजनीतींत उत्साहगुणाने मिदढणास्या संप- 
तीची उपमा अ्थंशास्व्रातून, प्रबल तारकासुरापुढे निष्फटड श्चटेल्या देवांच्या 
उपायना जालीम ओषधानाही न जुमानणान्या सांनिपातिक ज्वराची उपमा 
वयक स्त्रातून आणि ब्राह्मसरोवरांतून उगम षावणान्या सरयूनदीला 
भनव्यक्तांतून उद्भूत होणाय्या बुद्धि (महत्) तत्त्वाची उपमा सांरुयतत्त्व- 
ज्ञानातून षेतली अहे. या उपमानीत्या त्या प्रकरणातील भाव उत्तम 
रीतीने ग्यक्त 'हौउन बहुश्रुत वाचकास आनंद होतो. 

(इ) आध्यात्मिक -सृष्टींतील व्यक्त षदार्थातून उपमानं घेञन व्यं 
विषय सुगम करण्याची कवीची सामान्यतः प्रवृत्ति असते व आपल्या "तु 
मंहारांत कालिदासाने तोच मागं स्वीकारला आहे. पण पुष्टे जास्त सराव 
जञाल्यावर अमृतं कल्पननातून किवा मनोव्यापारांतूनही त्याने काही उपमा 
उचलत्या आहेत. वसिष्ठधेन्च्या मागून जाणान्या दिरीपाखा श्रद्धायुक्त 
विधीची व मातेला बलकृत करणास्या मरताला संप्ततीखा शोभविणान्या 
विनयची उपमा वाचन चमकत्कृति उत्पन्न होते. कालिदासपूर्वकालोन 
अदवोषानेही या तर्हैच्या काही उपमा योजिल्या होत्या, त्यांवरूनही 
कालिदासाखा अशा उपमा सुचल्यां असतील. 

(ई) व्यावहारिक-कांही उपमा कवीला व्यवहाररतील अनुभवा- 
वकून सुचकेल्या दिसतात. ' सच्छिष्याला दिलेत्या विचप्रमाणे शकुं तले 1 
दुष्यन्ताला अप्लिली तूं अशोचनीय ज्ञाली आहेस" या करण्वांच्या भाषणातील 
उपरमेत व “ अभ्यासाने विद्येला प्रसश्च करतां येते त्याप्रमाणे सदैव सेवा 
कर्न तुं या षेनूला प्रसन्न कर' या वसिष्ठांनी दिलीपाला केलेल्या उपरे 
शांतं कालिदासाच्या स्वानुभवाचें प्रतिबिब दिसते. 

(४) गौचित्य-कालिदासाने आपल्या काव्यनाटकादि प्र॑धांत पात्राच्या 

तोडी धातलेल्या उपमा त्यांना त्या त्या प्रसंगीं सुचतील अशाच आदत. 
द्यामूर्टे ध्या भत्थंत स्वाभाविक वाटतात. खादाड विदूषकाने अधंचंद्रारा 
दिलेली मोडक्या मोदकाचो, समुद्रगृहाजवठछ शिकेवर ज्लोपलेत्या खदु 
विदूषकाला निपुणिका दासीने दिलेखी बाजारांतील पोाची आणि सदव 
अध्यापनरत कण्वानी शकुंतला दिली विद्ेची उपमा पहा. व्यांत त्या 
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त्या व्यक्तीचे स्वभाव स्पष्ट रीतीने दिसून येतात. 
(५) पूणंता-कालिदासपूर्वकालीन व्यास-वात्मीक्यादि कवीनी योजि 

लेल्या उपमांत उपमान व उपमेय यांचे एखाद्याच बाबतींत साम्य दशेविलेठे 

असते. इतर बाबींतील साम्य वाचकांनी स्वकत्पनेने जाणावें लागते. उदा- 
हरणा, 'महाभारता'न्तगंत नलदमयंती आस्यानांतील खालील उपमा ध्या. 

“तां राजसमिति पुण्यां नागेर्भोगवतीमिव । संपूर्णा पुरुषव्योघ्रेः सिहृगिरि- 
गृहामिव ॥' यांत दमयंतीस्वयंवरा्थं जमटेल्या राजाच्या सभंखा एकाच 
इखोकात भोगवती नगरीची व गिरिगुहैची भशा दोन उपमा दिल्या आहेत; 
पण त्यपिंकी एकी चाही पूणं विस्तार ज्ञाला नाही. याच्या उलट ककिदास 

आपल्या उपमांत उपमान व उपमेय याचे सर्वागीण साम्य दशंवितो, त्या- 

मूठ त्यांनी जास्त चमत्क्नि उत्पन्न होते. उदाहरणार्थं, इंदुमतीस्वयंवरप्रसंगी 
भज स्वासनावर जाऊन बसला त्याचे वर्णन ध्या-- 

वेदभनिर्दि्टमसौ कुमारः क्ठ्सेन सोपानपथेन मखम् । 
शिराविभङ्कगश्रैगराजश्चावस्तुङ्ग नगेस्सङ्गमिवार्रोह ॥ 

घु ° ६, ३. 

यात॒ अजाच्या उच्च आसनाला पर्वतरशिखराची व त्या आसनावर चदून 
जाण्याकरितां केरेल्या पायन्याना पवेताच्या बाजूवर पडलेल्या खडकाची 

उपमा दिल्यामुठं अजाचें सिहासी सर्वागीण साम्य ध्यानात येते. तसेच 
उपमान व॒ उपमेय यांचे छिगवचनादि बाबत साम्य असावें असा 
भआलकारिकानी नियम केला आहे. कालिदासपूर्वंकालीन कवींच्या उपमा 
या बावतीत अत्यंत सदोषदिसतात, कालिदासानेही अपत्या प्रथमच्या 

ग्रंथांत स्वेत्र असा नियम पाठल्याचे दिसत नाही. उदाहरणार्थं, 'माख्वि- 
कायिपमित्रां'त "सा तपस्विनी देग्याधिकतरं रक्ष्यमाणा नागरक्षितो निर्धि- 

रिवं न सुखं समास्तादयितन्या' ही उपमा पहा. यांत धारिणीला नागची व 

मालविकेला निधीची अज्ञा भ्या दोन उपमा योजिल्या आहेत त्या इत्तर 

दृष्टीने अन्वर्थं असूनही उपमानोपमे्यांच्या किगसाम्याभावीं सदोष दिस- 
तात. याच्या उट 'शाक्रुतलां त "कथमिदानीं तांतस्यांकात्परिभ्रष्टा मख्य 
तटौन्मूखिता चन्दनरतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्ये" या शकुतछेच्या 
भाषणांत मृदाम "चन्दनलता' भसा शब्द योजन कवीने छ गसाम्य साधके 
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महे. छिगवचनभेद असला तरी सहूद्याना जदेग वाटत नसल्यास उपमा 
सदोष मानूँ नये असे "काव्याद काराचं वचन प्रमाण मानून इतर 
हिकाणीदी काकिदाकताच्या उपमांचे समर्थने करतां येरंल. असो. 

उपमारुंकाराकडे काठिदासाचा विशेष ओढा असला तरी इतरही 
अनेक रमणीय अकुंकार त्याने आपल्या प्रंथांत साधले आहेत. “ रघुवंश" 
तील "राममन्मथशरेण ताडिता" ( ११,२० ) इत्यादि प्रसिद्ध इरोकात 
व अनाघातं पुष्पं किस्ल्यमलृनं कररुहैः" (शाकु ° २,१०) इत्यादि मनोहर 
दुष्यन्तोक्तींत रूपकालंकार आखा आहे. यापकौ पहिल्या स्थलीं एकाच 
कल्पनेचा विस्तार करून सांग रूपक साधले आहे, तर दुसः्यांत एकामागून 
एके अशीं अनेक रूप्रके यो जून शकुतलेचें सौँद्थं,कोमलता,उन्मादकत्व इत्यादि 
गृण सुचविले आहेत. तथापि एकंदरीत शूपकापिक्षा उत्प्रेक्षा, दृष्टान्तं व 
अर्थान्तरन्यास या अलंकारांत्तच कालिदासाचे मन विशेष रमनेले दिसते. 
त्याच्या प्रथमच्या “ऋतुसंहार ', 'मालविकाग्निमिवा'दि ग्र॑थांत कवीच्या प्रति- 

भेने उत्प्क्षांचे कटाक्ष क्वचित च फेकठेले दिसतात. पण 'मेघदतां'त उत्प्रे 
क्षांचा केवदढठ पाऊस पडतो आहे असे वाटते. त्या बीणागोताचा विषयही 
त्या अलेकारास अत्यंत अनुकल आहे. अर्केचा मागें सांगताना वारटेतले 
पवेत, नद्या व्ैरेवर मेघ आला असतां कसा दिसेल याचे वणेन यक्षमुखाने 
कालिदासाने अनेकं उस्प्रक्षा योजनं केके आदे. पक्वफल्वारी आम््रवुक्षांनी 
माच्छादलेल्या अग््रकट पवंतावर मेष गेला असतां तो पर्वत जणूं काय 
पृथ्वीचा अनावृत स्तन आहसा वाटेल, चर्मण्वतौ नदीं जल घेण्यास 
तो वाकला असतां गगनचारी व्यक्तीना अपण जणूं काय मध्यं स्थृख 
इन्द्रनीरु मणि चातठेला पृथ्वीचा मोत्यांचा हार पाहत आहो अमे वारक, 

शुभ्र केलास पर्व॑त हा जणूं काय भगवान् शंकरां चा प्रतिदिनीं बाढणारा हास्य- 
संचय आहे, इत्यादि मेधदूतां तीर उत्प्रेक्षा अत्यंत हूदयंगम स्ञाल्या आहेत. 

उद््रकषप्रमणें दुष्टान्तही कवोचा भावडता अकार दिसतो. "रधुतरंशां त 
आकस्मिकं निधन क्षाल्यामृढ इन्दुमतोचां देह अजाच्या अंगावर पडला 
त्यामुटे त्यालाही तत्काठ मूर्च्छा आली, या प्रसंगाचें वणेन करताना सम्तून 
तंलबिन्दूबरोबर खाली पडणाव्या दीपज्योतीचा हूच दष्टांत कवीन योजिला 
आहे. शकन्तलेने दृष्यन्तावर आपले प्रेम जले अहि हं सूचित केत्यावर 
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तिच्या प्रमठ सख्या (सागरमुजिज्ञत्वा कुत्र वा महानद्यवतरति," "क इदानीं 
सहका रमुज्जित्वाऽतिमुक्तकतां पल्लवितां सहते" अशा अनुरूप दुष्टातानी 
अप्रखी संमति व्यक्ते करतात. निर्दय दुर्वापारिवाय दुसन्या कोणाखा 
निरागस शकुन्तकेखा शाप देववेर, हा भाव कोऽन्यो हूत वहाह्ग्धु प्रभवति 
या दृष्टान्तांत उत्तम रीतीने व्यक्त क्ञाला भाहै. असी अनेकं उदाहरणे देतां 
येतील. काकिदासाच्या अर्थान्तरन्यासांत त्याच्या व्यावहारिकं अनूभवा्चें 
सारसर्वस्व अत्यंत रम्य भाषेत ग्रथित क्षे असल्यामृरठं त्यांपैकी किती- 
एक म्हणीसारखें भाषत रूढ ब्चले आहेत. उदाहरणा, "मरणं प्रकृतिः 
शरीरिणाम्", महदपि पप्टुःखं शीतलं सम्यगाहुः," 'भिन्नरुचिहि लोकः," 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्,' इत्यादि वचने पहा. या- 
शिवाय निदर्शना, अतिशयोक्ति, सहोक्ति, पर्याय, समृच्चय, ससंदेह, विभा. 
वना इत्यादि अनेक अलंकार घडवून कवीने आपल्या कवितावधघूस भृष- 
व्रिले आहे. या सर्वाचीं उदाहरणे स्थलाभावास्तव येथे देतां येत नाहीत. 
जिज्ञासूस तीं मम्मटादि भरंकारिकांच्या ग्रंथांत निवडलेरीं दृष्टीस पडतील. 

येथवर ध्वनि, रस, रीति व अलंकारया संस्कृत साहित्यशास्त्रज्ञा- 

च्या मतचतुष्टयास अनुसरून कालिदासीय प्रंथाचें परीक्षण करून काव्य या 
पदवीस ते कसे प्राप्त होतात तें पाहिले. आता त्यांच्या इतर विशेषांकडे वटू. 

आधुनिक टीकाकार रालंकारादिकांइतकेच कोाव्यनाटक््या 
संविधानकरचना, स्वभावपरिपोष इत्यादि अन्य विशेषांकंडे लक्ष देतात. 
या हतर बाबत काकिदासाचे प्रथ हतर कवींच्या ्र॑थांच्या मानाने कमी 
सरस ठरणार नाहीत. मालविकाग्निमित्रा'च्या कथनिकांत्त अनेक धाग्यांची 

गृतागृत असून ती शेवटी कुं शल्तेने सोडविरखी आहे तर "शकुंतलां त नायक - 
नायिकांच्या स्वभावांतील भिन्न भिन्न भनोविक्रारांचे पापु्रे हलक्या हातान 
उलगटठे आहेत. शिवाय कालिदासाच्या प्रंथांत अनेक जातींच्या, वेशः 

च्या, धंयांच्या व्यक्तींची चित्रे मार्भिकपणे काढलेलीं आदहटतात. त्याने 
तिधिेल्या रम्य सृष्टीत काश्यप, कण्व व दुर्बासिहे परस्पर भिन्न स्वभावाचे 
महि, कोत्सासारखा निस्पृह् ब्राह्मण, दुष्यत, दिीप, रधु, राम यां- 
सारखे कर्तंन्यतत्पर राजर्षि, अज व यक्ष यांसारखे पत्नीवियोगाने तठ्म- 
व्टणारे प्रेमी जीव, अग्निमित्र व अग्निवणं यांसारले विरसरी राजे, 
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हरपत्त व गणदास यांसारखे कलानिपुण पण परस्परकीर्त्यतहिष्ण् नाटधा चयं, 
गौतम, माणवक, माढटव्य हे तीन तरहेचे विदूषक आणि स्वशौयनि यवनांचा 

पराभव करून अशवमेधाशव परत मिटठविणान्या वसुमित्रापासून मुग्धत्वाने 
सिहशावकाचे दांत मोजणान्या सवंदमनापर्यंत लहान मोठे राजकुमार आढ- 

छतात. परिस्थितीच्या बदलामुें आपणांस याच व्यक्ति आजकालच्या 
नेहैमोच्या व्यवहारांत दिसल्या नाहीत तरी या प्रकारच्या दिसतील यति 

संशय नाही. कालिदासकालोन परिस्थिति लक्नांत घेतां त्याने आपलीं पात्रं 
सभोवतालच्या जगातूनच घेत खीं असावींत असें वाटते. “विक्रमोवशीयां'तील 
राजाच्या वतंनांत तत्काखीन नागरकाच्या वृत्तीचे कसे प्रतिधिम्ब पडले 
आहे हं माम्ही मागं दाखविलेच आहे. 

पण कालिदासाच्या पुरुषपात्रापेक्षा तन्निमित स्व्रीसृष्टीने रसिकाचिं 
मन जास्त आकृष्ट कटे आहे. त्याने आपल्या प्रांत धारिणौ, ओौसीनरी, 
पावती, उवी, इरावती, मालविक्रा, यक्षपत्नी, शकुंतला, प्रियंवदा, अन- 

सूया, सुदक्षिणा, इन्दुमती व सीता अशीं तेरा महत्वाचीं स्तीपतें निर्माण 
केटी आहेत. यपपिकी धारिणी, ओौखीनरी व सुदक्षिणा या मध्यम वयाच्याव 
बाकोच्या तरुण स्त्रिया आहेत. उवंशी अप्सरा असत्याने तिचीही गणना 

तरुण स्त्रियांतच करतां येर्ईल. कालिदासाच्या स्व्रीसृष्टीतील तरुण स्ति- 
यांच संस्याधिक्य लक्षांत घतां त्या विलासी व रगे कवीचें मन त्यांच्या 
मुरधमधुर खीलांत विशेष रममाण होत असावे असें वाटते. या सवं स्त्रिया 
भिन्न भिन्न स्वभावाच्या आहेत. धारिणी, ओशीनरी व अनसूया यांचा 
गंभीर स्वभाव, दरावतीचा मत्सरीपणा, माछखविका, उवी, यक्षपत्नी व 
इन्दुमती याचे विलासित्व, पावतीचा करारीपणा, शकुन्तला व सोता यांचा 

स्वाभिमानोपणा, प्रियंवदेचा विनोदी स्वभ।व आणि सुदकषिणेची कर्तव्य 
तत्परता हे यांच्या स्वेभावांतीर भिन्न भिन्न विशेष प्रामुख्याने नजरेत येतात. 
तथापि त्याचे अनेक बाबतींत साम्यही दाखवितां येते. या सवं स्त्रिया 

अत्यंत प्रेम आहेत. यपिकी विवाहित स्त्रियांचे आपल्या पतीवरचें, 
पुत्रवतीचे आपल्या मृांवरचें आणि त्रियंवदा व अनसूया याचे मेत्रिणी- 
वरचे प्रेम निस्सीम आहे. उत्कट पतिग्रमामूरे् धारिणी व ओौक्षीनरी 

न. भा. ८...२९ 
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हया भपापत्या पतींचे प्रेमविषयक चाटे पसंत नसतांही केव त्याने 
सत्री ब्ठावे म्हणून त्याच्या नूतनदारपरिग्रहास संमति देतात. पतिप्रेमामृरेच 
यां पेकी बहूतेकाच्या स्वमावांत थोड्या फार अंशने स्त्रीभावसुलम 

मत्सरही आढनठतो. यक्षपत्नीला पतीं आपरल्यावर अनन्यसाधारण प्रेम 
आदे है माहीत आहे. तथापि स्तरप्नांत तो दुसन्या एका स्त्रीचे आराधन 
करीन आहे असें पाहताच ती दुःखित होऊन दचकून उठते (मेघ ० ११६) ; 

भागि इरावती व ओशीनरी या पति आपल्या पायां पडून चुकी कबूल करीत 
अश्रलातरी त्याखा क्षिडकारितात. कालिदास्ताच्या बहूुतेक मानसकन्या 
कलानिपुण आहेत. इरावती वर मालविका या नृत्यकेटेन आणि प्रियंवदा वं 

अनसूया या चत्रकरठेत िपूण दाखदिल्या आदत. यक्षपत्नी तर विरहा- 
वस्यत आपल्या दुःखी मनाला विरगुढ्धा भाणण्याकरितां कधी पतीचे 
नाव ज्यात गौविले आहे अशीं गाणीं रचते व तीं वणा वाजवृन गाण्याचा 
पररत्ल करताना दिसते, तर कधी विरहाने कड क्षारेल्या पतच चित्र 
कादून मनाला रमवीत असते. तसेच याको बहुतेक स्तिया लतावृक्षांवर 
अपत्यनिविदेष प्रेम करणान्या दिसतात. पावती, सीता, शकरूतला व 

तिच्या सस्या या आश्रमांतील वृरक्षाना पाणी घादून प्रेमाने त्यांची जोपा- 
सना करीत असत. यक्षपत्नीने आपल्या घराच्या अंगणांत लहान मन्दार- 
वक्षाला दत्तक मुलाप्रभाणे मोठ्या काठजीने वाढविके होते. धारिणीं 
आवल्या उद्यानांतीक सुवर्णाशोक्रावर इतके प्रेम होते को वसन्तसमयीं 
हतर वक्षांबरोनर व्याला कट्या आल्या नाहीत म्हणन तिला अतिक्शय 

वाईट वाटे व॒ माल्विकेच्या कन्ताप्रहारानंतर टौकरच प्राप्त ्ारेखा 

त्याचा पष्पसंमार पाहून आनंदाच्या भरांत स्त्रीस्वभावमुलम सवतीमस्सर 
विसरून तिनं स्वतः मालविकेचा राजाञ्ीं विवाह कावला. कालिदासाच्या 

नाणिका खनावक्षांप्रमा्णे पञयुपक््यांवरही निस्सीम प्रेम करणान्या आहेत. 
यक्षपल्नी सावंकामीं अंग्णातल्या रत्नखचित सुवर्णयष्टीवर बसलेल्या 
मोरला मधुर तालरवाने नाचवीत असे. दकृन्तलेनं जन्पापासून मातृहीन 
ञ्ञाटेन्या दीर्घपिाङग नामक हरिण बाटकाची सवं तम्हेने कण्टजी पेऊन 
न्या वाढविरै होते. हरिणी पाकेतीच्या इनक्या सवयीच्या ज्ञाल्या होत्या 
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कीती त्यांच्या नेत्रांची लंबी मोजून त्यांच्यारीं आपल्या सखीच्था 
नेत्रांची तुलना करोत असे असे कालिदासाने रवाणिले आहे. 

वर उत्छेखिलेल्या प्रमुख स्त्रीपात्राक्शिवाय इतरही अनेक तरुण 
स्त्रियांचीं अस्फुट शब्दचित्रं 'मेघदूतां'त कवीने कौदरीं भाहैत. त्यांत शिथिट 
नीतिकल्पनांमूढ्े वनकुंञ्जांत रममाण होणान्या वनचरवधू व विदिशे- 
जवद्रच्या नीचगिरीवरील गृहात नागररकाबरोबर विलास करणान्या पण्य- 
स्त्रिया व महाकाठेरवरासमोर रात्रौ नृत्य करणान्मा वेरा आहेत, 
तलाच आकाशात काठेमार विशाल मेष पाहून हीं वान्याने वाहून नेले- 
खीं पवताचीं शिख रेच आहेत की काय असे वाटणाभ्या भोढरया सिद्धांगना 

व कृषिकार्याकरितां अवदय अशा मेधांकडं स्निग्ध दृष्टीने पाहृणान्या 
श्र विलासानभिज्ञ ग्रामतरुणीही आहेत. तथापि यापेक्षा पौरवधूंचेच वर्णन 
त्याच्या ग्रंथांत वारंवार येते. अंधान्या रात्रीं रल्नाकंकारांनी भूषितहोञन 
प्रियकरांकडे जाणान्या व मेधगजेनेने भयत्रस्त होणास्या अभिसारिका, 
नगरांजवढच्या उद्यानति फुठे खुडण्याच्या शरमाने घामोघूम होणान्या 
“पष्पलावी' तरुणी, कटाक्षनिक्षेपांत चतुर व चञ्चल नेत्रांच्या पौरस्त्रिया, 
परदेश गत त्रियकराच्या विरहामुढं स्रुरणाभ्या व॒ अंगसंरकारांकड 
लक्ष न देणान्या पथिकवनिता, यांची शब्दचित्रं कवीने मोरया कुंशलतनं 
धोडक्यांत काडली अहित. भगवान् शंकर व॒ अज विवाहाक्रिता नगर- 

प्रवेश करूं लागे त्यावेकछच्या स्त्रियांच्या गडवडीचे कवीने वर्णेन केलं 
भाहे त्यावरून व “मेषदूतां 'तील यक्षपत्नीच्या वणेनावरून आपर्णांस तत्का- 
रीन षपौरस्तरियांच्या विलासी जीवनक्रमाची चागलो कल्पना करतां पेते. 

काक्िदासाच्या स्त्रीविषयक कल्पना उदात्त हत्या हें ! गृदिणी 
सचिवः सखी मिथः त्रियहिष्या लक्ति कलाविधौ ' या त्याच्या अज- 
विला्पातील उक्तीवरून दिसून येत. तथापि गृहिणी व॒ मन्त्री या दोन 
नात्यांनी त्याच्या स्तरीपात्रांनी भापरीं कतव्य पार पाडल्याच वर्णन 
फारसं कोठे त्याच्या भ्रांत माढकत नाही. या दृष्टीने 'स्वप्नवासतवदत्तां तील 
राजकारणाकरितां स्वतःच्या मृत्यूची खोटी बातमी पसरू देन पति. 
विरहदुःख सोस्णारी व मत्सरादि विकारांस मनांत थारा न देतां स्वतःच्या 
सवतीलाही पष्पाखेकारांनी भूषित करणारी भासाची नायिका वासवदत्ता 
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व पतीने विनाकारण आपला त्याग केला असतांही प्रजा रंजनतत्परतेस्तव 
त्याचं कौतुक करणारी भवभूतीची नायिका सीता या कालिदासाच्या 
विलासी स्त्रीपत्रपिक्ना जास्त उदात्त दिसतात. कालिदासाच्या तीन्ही 
नाटकातील नायक बहूुपत्नीक आहेत. त्यामुठं व्याला एकपत्नीत्रताची महती 

माहीत नव्हती असे कांही टीकाकार म्हणतात, ते मात्र आम्हांस संमत नाही. 
कारण मेघदूतांतील यक्ष व रघुवंशांतील अज वं राम है एकपत्नीकच 
आहेत ; व त्यांच्या उत्कट पत्नीप्रेमाचें वर्णन कालिदासाने अत्यंत विस्तृतपणे 
व॒रम्यतेने केले आहे. त्याच्या नाटकांतील नायक बहुपत्नीक असण्याचें 
कारण त्याचा राजाश्रय हे होय. राजदरबारीं दाखविल्या जाणन्या नाट- 

कांचा विषय राजचरित हाच भअसावयाचा व त्थांत त्याचं बहुपत्नीकत्व 
आले नसते तरच आश्चर्य. भवभूतीने आपलीं नाटके लिहिली त्या वेरं 
त्याला राजाश्रयामावी अशीं बंधने न्ती; म्हणून त्याच्या "मालतीमाधव, 
व उत्तररामचरित' या नाटकांत विद्युद्ध पत्नीप्रेमाचें चित्र रंगविले भाहे. 

सशटिवणेन-आधुनिक वाचकांना कालिदासाचे ग्रंथ आवडण्याचें दुसरे 
एक कारण त्यांतील अप्रतिम सृष्टिवणेन हें होय. कालिदासाला सुष्टिवर्णन 
करण्याची अत्यंत हौस होती. त्याच्या श्र॑थांत एका ना एका ऋतूँ वर्णन 

आले आहे, हे आम्ही मागे दाखविलेच आहे. तथापि "क्रतुसंहारा'पासून 
“रधृवंशा'पयंत त्याचे प्रथ क्रमाने वाचीत गेल्यास त्याच्या निसर्गाकडे पाह- 
ण्याच्या दुष्टीत व सुष्टिवर्णनाच्या पद्धतींतं कसा फरक पडत गेलातें 
दिसून येते. "महाभारतः व "रामायण' यांतील बहुतेक भागात कतावृक्षांच्या 
लांबरुचकं याद्या देऊन सुष्टिवर्णेन केलेले आढन्ते. “ऋतुसंहारा'त कालिदास 
त्यापुटे पुष्कठच गेला आह यात संशय नाही. सृष्टीतील उज्जवलवर्णाकडे 
कवी लक्ष गेलेले दिसते (क्तु ° ३, २). तींतीख ऋतुभिन्नत्वाने कामिजनांवर 
होणान्या परिणामाचें व त्यांच्या मनांत उत्पन्न होणान्या विकारविचाराचें 
यथातथ्य वणेन त्याने केले आहे. क्वचित् निसगतीक नदीवृक्षांवर चेतन 
धर्माचा आरोप करून केलेले व्यांचं आकंकारिक वणनही त्यांत आले 
आहे यांत क्षंका नाही. तथापि सवं सुष्टींत एकच चंतन्य भरन राहिले 
आहे, स्त्रीपुरुषां प्रमाणे लतावृक्षादि त्याचीच भिन्नमिन्न रूपे होत, ही 
कर्पना त्याच्या प्रथमच्या प्रंथात्र दिसत नाही. नंतरच्या ग्रंषात उपनिषदां 
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तीक वणंनास अनुसरून त्याने कांही ठिकाणीं लतावृक्षांत वनदेवताचें 
अस्तित्व असतं हं दाखविरे आहे. स्वप्नमध्ये ,मोल्या प्रयासानें अप्या 
पत्नीचें दर्शेन क्ञाल्यावर तिला घट भिटठी मारण्याकरिदां यक्ष आपले 
बाहु प्री ते पाहून वनदेवतांच्या नेवांतून मोत्यांसारये स्थूल अश्रुविदु 
क्षाडांच्या पनावर पडत असत अपं "मेषटूतां त वणिक भहे.शकुंतका सासरी 
जाऊं जागली त्यावेद्ीं कांही वृक्षातून वनरेवतांनी अप्र कोमल हात 
मनगटापर्॑त बहिर कादून तिजकरितां अलंकार दिके अपे “बाकरंतलांत 
दाखविके आहे. इतर ठिकाणीं रतावृक्षांना सचेतन मानून मनुष्यप्राण्याच्या 
दुःखावस्थेत पशुपक्षयाप्रमाणे त्यांनाही सहानुभूति वाटते अमे वर्णन आले 
आहे. रावणाने सीतेला ज्या मार्गाने नेले तो मागं रतांनी ओँपत्या 
शाखांचे पल्लव त्या बाजूला वट्व्न रामाला सुचविला, हरिणीनी दर्भा- 
कुर खाण्याचें टाकून दक्षिण दिश्ेकडे डोढठे काव्न तेच कार्यं केटे (रघु ° १३, 
२४, २५ ), अशा तन्हच्या वर्णनाने निसर्गातील सुखदुःखसंवेदित्व कवीने 
प्रकट केले आहे. तसेच मनुष्याप्रमाणंच इतर प्राण्यांवर व लतावक्षादि अचेतन 
समजल्या जाणान्या वस्तुंवरही वसंतादि ऋ्छ्चा कसा परिणाम होतो हे त्याने 
धकुमारसंभवां'त दाखविलं आहे ( कुमार० ६.३६,३९ पहा ). त्याच्या 
सवं नायिकाना पृष्पांची अतिशय आवड अहि. एकंदरीत काकिदासाच्या 
ग्रंथांयरून तत्काखीन लोकाना पृष्णाचा अतिशय षोक दिसतो. शह्राबाहेर 
फुखांचीं विस्तृत उपवने असत व त्पांतील फुर खुड्न राहु रांत विकण्याें 
काम तरुण बालिका करीत असत. मोठमोठ्या वाडयांत फुखांचा सुगंध 
दरवमलेका असे. तत्कारीन स्त्रियांच्या पृष्पमय वेषभूषेवरून कालिदासारा 
मलकेतील स्त्रियाचें पुढील वणेन सुचलेले दिसते-- 

हस्ते रीरकमल्मरके बालकुन्दानुविदधं 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामाननश्रीः। 
चूड पादो नवकुरबकं चार कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च स्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम् ॥ नेष° ७१. 

कालिदासचें निसगं वणेन अत्यंत सूक्ष्म व मार्मिक आहे. त्याचें मन राज- 
श्िबिराच्या स्भोवार दिसणाव्या दृश्यांत, तसेच, अटपोच्या तपोवनांत, 
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पवेताच्या उत्तम रिखरावर आणि मृगयारण्यांत सारखेच रमते. त्याने 
काढलें निसर्गाचीं चित्रे सांप्रदायिक पद्धतीचीं व ठरीव ठशाचीं नसून 
त्यांत प्रत्यक्ष निरीक्षणाचा ताजेपणा, सहूदयतेचा भओोलावा, भावनेची 
रसिकता व॒ कल्पनेची भरारी हीं दृष्टीस पडतात. विस्तारभयास्तव 
आणखी उदाहरणे देतां येत नाहीत; पण पूर्वी उद्वृत केठेल्या इलोकां- 
वरूनही सहूदय वाचकांसि वरील विधानांची सत्यता पटेल. हा विषय 
संपविण्यापूर्वीं कालिदासाच्या कल्पकतेचँं उदाहरण म्हणून त्याच्या 
सृष्टिवर्णेनातील एका विशेषाचा येथे. उल्लेख करणे अवश्य आहे. आका. 
शस्थ व्यक्तीना भूपृष्ठावरील पदार्थं कसे दिसनात याचे त्याने स्वकल्प- 
नने अनेक ठिकाणीं रम्य वर्णन केले आहे, "मेघदूतं त मेघ नदी-पर्वतांवर 
आला असतां कसा दिसेक याचे यक्षाने केले वर्णन मागे दिलेच आहे. 
“रघुवंशां'त रावणवधानंतर पष्पकं विभानांत बसून अयोध्येस जात असतां 
रामाने खाली दिसणान्या समुद्र, नया, सरोवरे, नगरे इत्यादिकां मनो 
हर वर्णन केले आहे. स्वर्गातुन हेमकूट पवतावर उतरतांना दुष्यन्ताला 
पृथ्वी करी दिसली तें खालील इलोकांत वर्णिले भहे- 

शलानामवरोहतीव शिखरादुरमज्जतां भेदिनी 
पणाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदचात्पादपाः। 
सन्ताना तनुभावनष्टसकिखा व्यक्ते भजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्क्षिपतेव पड सुवनं मत्पशमानीयते । शाङु० ७, ८, 

“ पव॑त जोराने वर येत असल्यामुक त्यांच्या दिखरांखाटी पृथ्वी जात आहे 
मसे वाटते. वुक्षांच्या शावा दिसूं रागत्यामृढे ते आता पूर्बीप्रमणें 
पानांनी ्षाकून गेलेले असे दिसत नाहीत. खांबून निजं वाटणान्या 
नद्या भाता स्पष्ट दिसू रागल्या आहेत. कोणी तरी जग मजजवढ उंच 
फकोत आहे पहा ! ' हल्टी विमानांतून खाली उतरणान्या लोकांस या 
तन्हेचाच अन्भव येतो अते म्हणतात. त्थावरूनही कालिदासाच्या कल्प- 

कतेचें सानंदारचयं वाटते 
विनोद्--कालिदासीय ग्रंथांचा आणखी एक लक्षांत षेण्यासारखा 

विशेष म्हणजं ध्यांतील विनोद हा होय. जयदेव कवीने कविताकामिनी. 
श्या वर्णेनांत भासाला तिचा हास भसे म्हटले भाहे. सध्या उपलब्ध 
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असलेल्या भासाच्या तेरा नाटकापेको फक्त चार पांच नाटकांतच विनोद 
माढकठतो; त्यामुढे अनुप्रासलालसेने तर जयदेवाने असे वणेन केले नसेछ 
ना, अश्ली लंका येते. तें कसेही असे तरी इतर कवीच्या नाटचकृतीत 

उत्कृष्ट प्रकारचा विनोदे भाढदटते नाही असा त्याचा अथं च्यावयाचा 
नाही. किबहूना कालिदासाच्या कृतीततच अनेक ठिकाणीं उत्तम प्रकारचा 
भारदस्त विनोद आला आहे, तो लक्षांत घेतां त्याराही कविताकामि- 
नीचा हास्त ही पदवी शोभली असती भसे वाटल्याशिवाय राहत नाही. 

असंबद्धता, अनपेक्षितपणा, कृत्रिमता, ढोगीपणा इत्यादि कारणांमुछं 
जो हास्योत्णरदक चमत्कार उत्पन्न होतोतो विनोद अशी विनोदाची 

व्याख्यां करितां येईल. विनोदाचे स्वभावनिष्ठ, प्रसंगनिष्ठ व शब्दनिष्ठ 
जसे तीन प्रकार करतां येतात. या तीनदी प्रकाराचीं उदाहरणे कालि- 

दासाच्या ग्रंयांत अढक्तात. त्याच्या नाटकरातील मुख्य विनोदी पात्र म्हणजे 
विदूषक. हा त्याच्या तीन्ही नाटकांत दिसतो. 'मालविकाग्निमित्रां'तील 
गतम, विक्रमोर्वशीय तील माणवक व॒“शकुंतटां'तीटः माठव्य याच्या 
स्वभावांत कांही बवाबतीत साम्य तर कांहीत वंपम्य आदत्ते. हे तीन्ही 
विदूषक ब्राह्मण असून नायकाचे नमसचिव आहेत. त्यांचे काम राजां 
मनोरंजन करणे व त्याच्या प्रेमव्यवहारांत यथाशक्ति मदत करणे हं होय. 
तिघेही ब्राह्मण जातीचे असले तरी विद्वत्तेच्या नावाने शून्यच ! त्यामुर्े 
त्थांना महाब्राह्मण असे ओप रोधिकपरणे म्ह॒टजे आटे. तिषेही दिसण्यांत कुरूप 

आहेत. ‹मालविकाग्निमित्रां'त अनपेक्षितपणे इरावती उपस्थित ज्ञाल्यामुरे 
राजाबरोबर गौतमही पेचात सांपडतो. तितक्यात पिगल वान राने वसुलक्ष्मी 
नामकं लहान राजकन्येखछा भिवविल्यामुठं तिला उगी करण्याकरितां इरावती 
राजाला तिकडे जावयास सांगते, व गौतमाचीहौी भडचणीतून सुटका 
होते. तेब्हा तो म्हणतो, 'शवास पिगल वानरा, शाबास ! योग्य वेठींतुं 
आपल्या सोबत्याच्या रक्षणाथं घावून आलस ! ' 'विक्रमोवंक्षीया'त राजाने 
आपल्या पृत्राला मनांत काही शंका न अ।णतां माणवकाला नमस्कार 
करण्यास सांगितले; तेग्हा माणवक म्हणतो, शंका (भीति) वारण्याचें 
कारण काय ? याने आश्रमात माकडं पाहिखींच असतील!" या ठिकाणी 

शरीराच्या कुरूपतेमुे विनोद उत्पन्न क्षारा असला तरी कुरूप 
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माणसानेच तौ स्वतःविषप्रीं केका असल्यामुरं बोचक ज्ञाला नाही. असो. 
याशिवाय तिषेही विदूषके खाचलोलृप व आक्गी आहेत. 'माखविकागिनि- 
मित्रां'तील गौनम अन्तःपुरांतील स्त्रियांच्या स्वस्तिवायनांनी गरल क्षारा 
दाखविला आहे. विक्रमोवंसीयां'तीक माणवकाला पाकशेतीक पंचविष 
पक्वान्न तयार होत असतां ती पाहण्याखेरीज दुसरे विनोदाचँ साधन 
सचत नाही. "शाकुतखांतील माढव्य अरर्ण्यांत अनियमित वेढीं 
मिदणारे कदश्न व कडवट पाणी यांनी अगदी बजार होतो, खाद्यपदाथं 
नेहेमी डोकयापुदे असल्यामुक तीन्ही विदुषकांना उपमादृष्टांतादि अलंकार 
त्थांवरूनच सुचठेठे दिसतात. तसेच हि तिघेही अत्यंत भित्रे आहेन. 
गौतम केतकीच्या अग्रानें बोटाला टोचून घेऊन सपेदंशाचां अभिनय 
करण्यांत निपुण असला, तरी निद्रित असतां सापासारखें वाकडं लाकूड 
अंगावर पडठे असतां गर्भगटठीत होती. माढव्याला प्रथम शकुन्तटेखा 
पाहण्याची अत्यंत उत्मुकता होती, पण पुढे ती राक्षसांच्या भीतीमुठे पार 
आदट्न गेली. याप्रमणि त्यांच्या स्वभावांत अतिशय साम्य असले तरी 
फरकटही पृष्कठच आहे. यांपेकी गौतम हा युक्तिबाज, हजरजबाबी व 
व चतुर आहे, तर माणवक अगदी मोढा व॒माढव्य सांगकाम्या आहे. 
विदूषकाच्या स्वभावांत हा जो उत्तरोत्तर फरक दिसतो तो कालि- 
दासाने बुद्धिपुरःसर केखा आहे. मागे ˆ मालविकाग्निमितरां तील पात्रांचें 
स्वभाववर्णन करते वेठीं त्या नाटकांत गौतमाच्या कर्तंबगारीमुटठें नायक 
कसा मेषपात्र बनला भह तें भम्ही दाखदिले अहि. नाथकाच्या 
स्वभावाला उठाव देण्याकरितां व विदूषकाच्या स्वभावांतीटल विसंगति 
टाण्याकरितां कालिदासाने आपल्या इतर नाटकांत प्राचीन परंपरे- 
प्रमार्णे विदूषकाला खादाड, मखं व॒ भआटकशी असेच रंगविले भाहे. 

विदूषकाच्या भाषणातील साध्या घरगुती उपमादष्टांतांनी चमलत्कृति 
उत्पन्न होते व विनोद खुलतो. हूरदत व गणदासं राच्या कलहुमृटं 
माखविक्रा राजाच्या द्ष्टीस पड़ल भशी धारिणीला भीति वाटते म्हणून 
याचा हा विवादच मला पसंत नाही असेत्ती म्हूणते तेव्हा गोतमं 

उत्तर करतो, ˆ राणीसाहैब ! पाट या बोकडाची टक्कर ! उगीच 
कां याना वेतनं चवं? यात्र कलह करणाय्या नाटघाचार्णाना 
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दिकेलो बोकडाची उपमा भनपेक्षित असत्यामृटे विनोदकारक आहे. आपला 
पति उर्वशीचा नाद सोडीत नाही असे पाहुन ओौश्लोनरी राणी प्रियान्- 
प्रसादन त्रताच्या भिषाने रोहिणीयुक्त चन्द्रास साक्न ठेवून उवंशोीं 
परेमभावाने वागण्याचा आपला निश्चय प्रकट करते; तेव्हा विदूषक म्हूणतो, 

“^ हातांतून मासा निसट्ून गेला कौ धीवर म्हुणतो, “ रें क्षा मला पुण्य 

रागे !* ” याती धीवराचा दृष्टांतही असाच चमत्करृति उत्पन्न 
करणारा आहे. अन्तःपुरांतीक सुंदर स्त्रिया सोडून वनांतील मुनिकन्येच्या 
मागे लागणान्या दुष्यन्ताला सदेव पंडखज्र खाऊन कटाठढल्यामुठे चिचेवर 
वासना जाणाथ्या माणसाची दिलेली उपमाही व्याच प्रकारची अहै. 

विदूषक हा अगदी साघाभोढा षव मंदबुद्धि भसत्यामृढे त्याला 
काव्यमय उक्ति करवा लाक्षणिक वचने समजत नाहीत. त्यांचा वाच्या- 
थच खर। समजून तो आपणास हास्यास्पद करून घेतो. वसन्त्ऋतूंतीट 
अ(म्रमंजरीला दुष्यन्तानें मदनबाण म्हट्टेले एकन माढव्य आपला 
सोटा उगारून त्या बाणांचा नाद करावयाला धावतो तें पाहून दुःखित 
राजाखाही हसं यते. असो. 

कालिदासाने आपत्या नायकाना जसे विदूषक तशा नायिकाना 
त्यांच्या विनोदो सख्या दिल्या आहेत. 'मालविकाग्निभित्रां तीर माकविकेची 
समदूःखी संकटांत न डगमगणारी 'विमदसुरभि' सखी बकुलावलिका, सदैवं 
उवंशीनरोबर असणारी चित्रलेष्ठा व शकुतलेची प्रेमढ, चेष्टेखोर मंप्रीण 
प्रियंवदा यांच्या संभाषणांत उत्तरोत्तर जास्त विनोद आला आहे. शिलष्ट 

दाम्दंच्या प्रयोगाने बकुलावलिका माङविकेच्या तोंडून तिचे राजावर बले 
प्रेम कसं व्यक्त करविते तें आपण मागे (¶° १५१) पाहिलेच आहे. चित्ररथ 
गंधर्वाबरोबर स्वर्गति जाताना राजाला आणखी एकदा पाहावे म्हणून उवंशी 
आपका मोत्याचा एकसर कतेत अडकला आहे असें दाखविते व चित्ररुखेला 
तो सोढविण्यास सांगते. तेब्टा तीही हसून म्हणते, “फारच बाई गृतुन गेरी 
माहे ही ! सुटायला मोटी कठीण दिसते. पाहते प्रयत्न करून. पण या 
दोधीपेक्षाही प्रियंवदा जास्त विनोदी आहे. तिच्या विनोदांत तिचा मन- 
मोकटेपणा ब जानंदी स्वभाव उत्तम रीतीने व्यक्त ज्ाखा आहे. वसंत- 

न.भा.८...२३० 
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ऋनुतील नूतन पाकवीने भरून गेलेा आम्मवृक्ष व नुकतीच बह्रलेखो 
वनज्योत्स्ना याच्या रमणीय संयोगाकडे शकुन्तला बराच वे पहात उभी 
राहते तें पाहुन प्रियवंदा म्हणत, “अनसूये ! ही शकृन्तला वनजञ्योत्स्नेकडे 
ईइतकौ निरसून का पाहत आहे अले का ध्यानात ? वननज्योत्स्नेला योग्य 
असा वृक्ष निराला तसा मलाही अनुरूप पति मिदेल का ? असे विचार 
तिच्या मनांत चालले आहेत. ' शकुन्तलेला तिची वेष्टा मनांतून आवडते 
पण वरकरणी ती तिच्यावर रागावते. असे तीन चार प्रसंग “शाकृंतला"व्या 
परिल्या अकांत आके आहेत, त्यांत समवयस्कं व प्रेमठ अशा अविवाहित 
तरुण मुलींमध्यं नेहमी चालणाव्या रम्य विनोदाचं सुंदर चित्र कवीने 
काढले आहे. "कुमारसंभरवां त विवाहूप्रसंगी पावतीच्या पार्याना रंग लावून 
“याने आपल्या पतीच्या डोक्प्रावर बसलेल्या चन्द्रकठेला ताडन कर' असे 
तिची सखो विनोदाने म्हणारी; त्यावर पार्व॑तीने कांही न बोलतां हातांतील 
पष्पमालेने तिला ताडन केले, असा प्रसंग कवीने वणिला आहे. "रधृवंशां'तही 
अनेक राजाना नापरष॑त करणान्या इन्दुमती अजावर प्रेम बसलेले पाहून 
"चखा अरण दूसग्या राजाकड जाऊ' अपे चेष्टने सुनन्दा म्हणाखी; त्यावर 
इन्दुमती तिच्याकड़ रागाने पाहूं लागली, असे वर्णन अले आहे. यांतही 
त्याच प्रकारचा विनोद दिमून येतो. याशिवाय स्वतःच्या विसंगत वतनाने 
मापा ढोगीपणा व्यक्त करणारी पतं निमणि करून मानवी स्वभावांतील 
दोप कालिदासाने हलक्य। हाताने दाखविले आहेत. स्वतःला शिकारीचा 
कटाछा आदा भस्ताही केव राजाच्या मर्जीकिरितां तिची स्तुत्ति करणारा 
तोंडपुजा सेनापति व घटकेपूर्वी धीवराच्या गल्धांत तांबडघा फुलांची 
माला बांयून त्याला वधस्तंमाक्डे नेण्याकरितां अस्यत उत्सुक असणारे, 
पण त्याला मिकलेके मोठ बक्षीस पाहून दारूच्या आशेन त्याचे जिवलग 
दोस्त होणरे पोलिस क्षिपाई याचे विनोदी दृक्ष्य “शकुंतलां त काढले आहे. 

कालिदासाच्या ग्रथांत प्रसगनिष्ठ विनोदाचींही कांही स्थके आद्ट- 
तात. एखादी व्यक्ति स्वतः विनोदी नसली तरी ती एखादे वेदी अशा परि- 
स्थितींत सापडते कौ त्यावेद्धचें तिचे वतन क भाषण हीं तिलान कटठत विनो. 
दोत्पादक होतात. (माल्विकाग्निमित्रा"च्या पहिल्या भंकांतील नाटचा- 

चार्थाच्या कलहाचा प्रसंग या प्रकारचा आहे.मारविकेला पाहण्णारा अन्तर्था- 
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मीं उत्सुके असलेला पण बाहधात्कारीं आपण त्या गांवचेच नव्हे असा 
बहाणा करणारा अग्निमित्र, निःपक्षपातीपणाचा आव आणून राजाचा 
मनोरथ पूर्णं करण्याकरितां सर्वासमक्ष मारुविकेचा नाटयप्रसग घडवून 
भाणणारी परिव्राजिका, ओपरोधिक भाषणाने गणदासास चिधावण।रा 
गीतम ही बारिणी राणीस अशा कचाटयत आणतात, कात्या नाटय 
भरयोगाला संमति देण्यारिवाय तिला गत्यंतर नाहीसे हति. दहा प्रयोम 

राजासमोर होऊं नये म्हणूनत्तीजो जी प्रत्न करते तो तो तिच्था 
आगकल्ट यतो. हा प्रसगहौ बहारीचा वट आहु. यादिवाय कालिदासानं 

दुसन्याही एका विनोदी प्रसगाची योजना काह सकण कला आहु. दोन 

व्यक्तीची गाठ प्रदी असता त्याच्यापका एकाच खरे स्वष्ष दृसरीस 
माहीत नसे तर त्यांच्या संभाषणति विनोद उत्पन्न हतौ. असे प्रसंग 

भासाच्या 'मध्यमन्यायाग' वं पञ्चरात्रःया नाटकांते आले आहेत. कालि- 

दसाच्या "कुमारसंभवा'तही अजिनदण्डधारी वटूचे स्वख्प धारण करणारे 
भगव्रान् शंकर वे दढनिदचयाने पतिप्राप्तीकरितां तपश्चर्या करणारी 
पावती थांच्या संभाषणात या तस्हैचाच विनोद साधला आह्. अशा 
तन्हेचाच दूसरा प्रसंग "रधघुवंदां'तील सिहदिखीपसवादांत आला आहे, 
पण त्याचें पर्यवसान दिलीपाच्या आत्मयज्ञांत होत असल्यामुष्टे त्यांत 
बिनोदापेक्षा गांभीर्याचीच ्टा जास्त आहे. असो. 

काकिदयासराचीं नाटके राजदरबारीं विद्रत्परिषदेमभोर होत अस- 
ल्याने गांवदढ लोकाना समजणारा व॒ स्चणारा पाचवद्ठ विनोदं 

वाष्कट कोटिक्रम त्याच्या नाटकांत दिसून येत नाही. शब्दनिषम 

धिनोदाचीं कांही स्थर व्यत आढदछरतात; पण स्या हिकाणचाही विनोद 

विद्ानाना रचेल असाच आहे. अपणावर शकुन्तले प्र॑म अस्तवे असें 
बाटण्याचीं कारणे राजाने सांगतांच विदूषक म्हणतो, “कृतं त्वयोपवनं 
तपोवनमिति पश्यामि ' तूं तपोवनाला उपवनकच कें भहेस असे वायते. 
यांत उपवनं व तपोवन यांतील उच्वारसादृश्यावरून विदूषकाने कोठी 
केरी आहे. “माखविकाग्निमित्रांत क्कुलावलिका व॒ विदुधकं यानी 
केटेल्या शब्ददलेषम्लक कोटचांवीं उदाहरणे मागे दिरींच आहेत, 
“विक्रमोर्वंजीयां'त राजाने उवंशीच्या सोदयं वणन केत्प्रावर् विदूषकं 
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म्हणतो, म्हणूनच आपण दिव्यरसाभिलाषी होऊन चातकत्रत घेतलेके 
दिसते ! ' उवेरी ही स्वर्गाय अप्सरा. म्हणून राजाच्या तद्विषयक प्रेमास 
दिव्यरसाभिलाष म्हटले आहे. चातक पक्ष्याचाही पजेन्यरूपी दिन्य रसाचा 
(जलाचा) अभिकाष प्रसिद्ध आहे. या टठिकाणींही शब्दश्लेषाने कोटी 
ज्ञाखी अ।हे. तथापि शब्दश्छेषाची कालिदासाला फारशी आवड नसल्याने 
अशा कोटा त्याच्या भ्र॑थांत फारशा आढठऊत नाहीत. 

परिहासाप्रमणे उपहासांतही कालिदासाचँ पण्य दिसुन येते. 
मालविका राजाच्या दृष्टीस पड़ नये म्हणून धारिणी आपल्या नाट्याचार्यासि 
“या निरर्थक कामात पड़ नको' म्हणून सांगते; त्यावर विदूषक म्हणतो, "ठीक 
बोकतां राणीसाहैब ! अरे गणदासा ! संगीताच्या मिषाने सरस्वतीपुढले 
नैवेद्याचे मोदक खाणारा तूं! तुला यां विवादाची कटकंट कशाला पाहिजे ? 
यांत तु्ञा हटक्न पराजय व्हावयाचा !' मारविकेच्या दरनाकरितां 
राजाला हरतर्हेचा प्रयत्न करताना पाहून धारिणी ` राजकार्यात अरीच 
उपायनिपुणता अपण दाखविका तर फार बरे होईल," असा टोमणा त्याला 
मारते. मालविकेशीं क्घदपणा करताना पकडला गेल्यावर “ तं उक्षीर 

केलास म्हणून मी हिची थोड़ा धटूा करून मनाला रमवीत होतो, असे 
म्डणून राजा इरावतीं समाधान करण्याचा प्रयत्न करतो; त्यावरती 
उत्तर करते, "मला नग्हते माहीत, असले विनोदपात्र अआपणांखा लाभे 
आहे म्हणून. नाही तर ही मन्दभागिनी येथे आली नसती ! ' इतर नाट- 

कांतही बमा त्हेच्या उक्ति आल्या आहेत. 
येथवर काकिदासाच्या ग्र॑यांतीरु अनेक रम्य विशेषाचें विवेचन केले. 

त्यावरून कालिदासाचे ग्रंथ आज दीड हजार वषं संस्कृतज्ञांस कां प्रिय 
काले आहेत तें वाचकांच्या ध्यानात येईल. पण कोणतीही मानवी कृति 
धेतरी तरी तीत कांहीना कांही तरी वगुण्य भथवा दोष राहत नाही 
भसे सहसा होत नाही. या न्यायाने कालिदासाच्या प्र॑धांतही टीकाकारांनी 
ब आलंकारिकानी अनेक उणीवा व दोष दाखविङे आहेत. हे प्रकरण संप- 
विण्यापूर्वी त्यांचा थोडक्यांत विचार करणे जरूर आहे. 

प्रयम उणीवांचा विचार करू. मागे सांगितल्याप्रमाणे कालिदासा- 

च्या प्रयात शगार व करुण हया दोनच रसांचा उततम परिपोष स्षाठेला 
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भआढलतो. त्यांतही करुणरसाति भवमृति त्याच्यापेक्षा वरचढ ठरेल. "कारण्यं 
भवभूतिरेव तनुते" ही सुभाषितकाराची उक्ति प्रसिद्धच आहे. आपल्या 
विलासी, रगेल व सौदिरन्विषौ कवौोला रौद्र, वीर व बीभत्सपहि रस चांगले 

साधत नाहीत. ^रधुवशा'च्या सातव्या सर्गात इन्दुमतीविवाहानंतर भज, 
आणि इन्दुमती न मिकाल्यागृे निरि क्षाठेले इतर राज, याचि युद्ध वाणे 
जहे. पण त्यांतही कलितमधुर शब्दांची योजना केल्यामुं वीर किवा रौद्र 
रसांची प्रतीति होत नाही. भद्र नारायणाच "वेणीसंहार" हे नाटक 
वरीररस्रांत अधिक सरस आरे. कालिदासाच्या ग्रंथ खल पुषूपांचीं चित्र 
कोटेही काढलेलीं दिसत नाहीत. त्याच्या नाटचसुष्टीत विविधता कमी 
भाहे. 'विक्रमोववंक्षीय व शाकुतल' यांच्या प्रारभींच्या प्रवेशांत-नायकनायि- 
काचं प्रथम दर्शन, परस्परप्रेमदरदकं हावभाव, नायक्राला पूनः एकदा 
पाहतां यावे म्हणून नायिकेने कांही निमित्ताने मागे राहरणे, इध्यादि प्रसं- 

गाति इतके साम्य आहे कौ शाक्रुतल हं सर्ब्कष्ट नाटक रचतां यावे 
म्हणून कवीने "विक्रमोर्वशीय" हा पहिला प्रयत्नं केला असावा असें वाटते. 
मालविकाग्निमित्र' व॒ 'विक्रमोवशीय' यतिही असेच प्रसंगसाम्य आहे. 
त्याच्या नाटकांतील बहुतेक पात्र राजदरवारी असणाग्या कवीच्या दृष्टी- 
समोर येतील अशीच आहेत. त्यांत भास व दद्रक कवींची स्व॑तोगामी 
निरीक्षणशक्ति व सहानुमूति दिसत नाही. त्याच्या नाट्यस्त्रीसुष्टीत 
उदात्ततेचा अंश कमी आहे है मागे दाखविलच आहे. निसर्गाच्या भव्यव 

भीषण स्वरूपाकड कवी लक्ष गेले दिसत नाही; किवा तें गे असल्यास 
स्वतःच्या सौम्य स्वभावामुे त्याला तै स्वरूप आवडले नावे. गंमीरप्रकृति 
भवभूतीच्या नाटकांत त्याचें यथार्थं वणेन दृष्टीस पडत. 

प्रो-कीथ यानी आपल्या 98.08४ [0काफषवा ग्रंथात (१०१९०) 
कालिदासाविषयीं पुढील उद्गार काढले आहेत. “' कालिदासे ग्रंथ प्रशं- 
सनीय आहेत. तथावि तो आपल्या का्व्यांत तसेच नाटकांतही जीवित व द॑व 
(068) या महत्वाच्या प्ररनांत मृढीच लक्ष धालत नाही ही गोष्ट 
दृष्टीञाड करणे न्याय्य होणार नाही. जमन कवीने-गटेने-केकेली प्रदांसा, 
वं हिदुस्थानचा शेक्सपीयर'ही सर विल्यम् जोन्सने कालिदासाला दिलेली 
पदवी यथाच आहे. तथापि कालिदासाची स्वकालीन ब्राह्यणप्रणीत धर्मा 
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वर निष्ठा होती हे स्पष्ट दिसते. तिजमुठे त्याच्या सहानृभूतोचे विषय कमी 
क्षाठे आहेत याकडही आपण दुलक्न करतां कामा नये. मनुष्य अपत्या कमनी 

देवाची उत्पत्ति करतौ. त्या दंवाचाच सर्वत्र न्याय्य अधिकार चारत आहे 
अक्षी त्याची खात्री होती; त्यामृढे जगदे एक दुःखपूर्णं स्थढ आहे, त्यात 
भन्यायाचा अमर चाछला अह्, असं मानणे व वदहुजनसमाजाच्या कष्ट- 
भय जीवित्ताबहल सहानुभूति वाटणे त्याला शक्य नव्हते. स्वतःच्या 

माकुंचित मयदिबाहुर त्थाला जातां येरईना.“ प्रो. कोथ याचीहीटीक्रा 
पुष्कढ्ठ अंशी अयोग्य आदह. कालिदासाच्या नाटयसृष्टीत विविघत्ता कमी 
आहे ही गोष्ट अम्हीही मागे दाखपिष्ी आहे. पण याचे कारण तोब्राह्य- 

णधर्मानुयायी होता हे नसून तो राजक्विहौतादहे हीय. पण प्रो. काथ 

याच्या टीकेतील मृख्य मृद्! दुसराच अहे. वरोल विधाने करताना त्याच्या 
दष्टीसमोर प्राचीन ग्रीक नाटचवाडमय होति भसे वाटते. प्राचीन भ्रीक 
नाटकाचि अनंदपयंवसायी व दुःखपर्यवसार्य) भस दोन भाग पडतात. भ्रीक 
लोक स्वतः मोठे आनंदी, विलासी व कलाभिश्च होते. छ्गेदकालीन 

आर्याप्रमाणेच त्यांनीही सृष्टीच्या भिन्न॒ भिन्न स्वरूपांवर व व्यापारावर 
चेतनघर्मारोप करून अनक सुदर देव व देवता कत्पिल्या होत्या. तथापि 
त्यांच्या शओोकपयंवसायी नाटकावर देववादाची भीषण छाया पडलेखी 
दिसते. सृष्टीतील गृढाच्या मृद्धाश्षी दव (1)68्णफ) म्हणून एक 
नक्ष्ठि, सर्वव्यापी व निष्टुर शक्ति आहे. मनुष्यतप्राण्याप्रमा्णे देव्रादि. 
कांवरही तिचा अंमल चालतो. सर्वान तिच्यापृदधे आपली मान लवविलीच 
पाहिजे. कोणी तिचा प्रतिकार करूं कागस्यास अधिकच निष्ठरपर्णे ती 
आपली इच्छा पूर्णं करते असे त्याचं मत होते. या देवाच्या कृतीत काही 
विक्षिष्ट हेतु दिसतो की नाही, त्याचा भानवी कर्माशी काही नैतिक 
संबंध असतो काय, असल्यास तो कोणत्या तहेचा, इत्यादि प्रह्नांचा विचार 

ग्रीक दोकपयंवसायी नाटकांत केलेला आढक्तौ व तदृद्वारे जीवितांतीख 
सुखदुःखाचीं गूढं कोडीं उलगडण्याचा प्रयत्न केटेला असतो. काही नाटकाव 
मानवी जीवितांतीर विविध करतव्यांचा कलह प्रतिबिम्बित ज्ञाला आहे 

कित्येक प्रसंगीं नागरिकत्वामुट्धे किवा समाजसंस्थेचा घटक भसल्याम््छे 
प्राप्त ज्ञालेले कर्तव्य कौटुबिकं कंर्तव्याक्षीं विरोधी भस्त. अशा वेढठीं उत्पन्न 
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हुरोणाय्या कर्तव्यकलहावर कांही नाटकाची उभारणी स्ञाटी आहे. अक्षा 

प्रकारच्या प्रदनांचा विचार कालिदासीय प्रंथात आढल्त नाहीदहा प्रो. 

कोथ याच्या टीकेचा भावार्थं * आहे. 
या बाबतींत प्रथम लक्षांत षेण्यासारखो गोष्ट ही की कोणत्याही 

कवीचे ग्रंथ परिस्थितिनिरपेक्ष नसतात. प्रत्येक ग्॑थकाराच्या कृतीवर 
तत्कालीन आचारविचारांचा परिणाम थोडचाना थोडा अंशाने क्लालेला 
मसतो. त्याच्या कृतींतील सौदर्याचा अनुभव ध्यावयाचा असेरु तर 
वाचकाने स्वतःला तत्कालीन परिस्थितीत नेठे पा्िजे. वर्धिष्णु, जयिष्ण् 
व समृद्ध अशा गुप्तसाग्राज्यांत राहणाय्या कनीच्या कलकृतींत सर्वत्र 
उत्साह, आनंद व॒ आशावादित्व आढद्ले तर त्यांत आईचर्यं कसले ? 

त्याच्या ग्र॑थावर दुःखवादाची किवा नराक्याची कृष्ण छाया पसरलेली 
दिसत नाही याबहूल नाकं मूरडणे योग्य होणार नाही. क्िवाय ग्रीक 

नाटककारानी जे प्रन आपल्या प्रंथांत विचाराथं घेतलेठे दिसतात, त्यांचीं 
उत्तरे कःलिदासपूवंकालीन ऋषीनी शेकडो वर्षाच्या विचाराअंतीं आपल्या 
उपनिषदादि ग्र॑यांत लिहून ठेविलीं आहेत. सृष्टीच्या मुठाशीं कोणी अघोर 
व निर्दय अदी दैत्यरूपी शक्ति नसून सर्वशक्तिमान्, सवंज्ञ व दयाढू पर 
मेरवराचं न्यायी राज्य चालू आहे. सृष्टींत बाह्यतः दिसणान्या अन्या- 
याच्या मृठाडीं न्यायच अहि. मनुष्य स्वतःच्या कर्माचीं कठ इहपरलोकी 
मोगत भसतो. म्हणून जीवितांतील त्रिविध तापांनी निराश न हतां 
' उद्धरेदात्मनात्मानम्,' प्रत्येकाने स्वतःच्या प्रयत्नानी अपे निश्रेयस 
साध्य करून घ्यावे, ही आमच्या प्राचीन ग्रंथांची रिकवण आहे. कालि- 

दासाची उपनिषदं व॒ भगवद्गीता यावर निस्सीम श्रद्धा असल्याने 
त्यांतील धार्मिक व तात्विकं विचारांचा त्याने आपल्या ब्रंथति पुरस्कार 
केला आहे ह आम्ही पुढील प्रकरणात दाखविणार आहो. शिवाय सवं 

भारतीय तत्ववेत्त्यांनी कर्मवादाचा स्वीकार केला असल्यामुढ कालिदास 
ब्राह्मणमतानुयायी नसून बौद्ध कवा जेनधर्मनुयायी असता तेरी 
त्याच्या म्रंथांत ग्रीकं नाटकात विचाराथं घेतछेल्या प्रदनांचीं तशी उत्तरे 
सापडलीं नसती. 
मि भ [भ ---~-~-----~~-=~ ------ --~----------~ = + न 

£. 14610--1716 389719]11६ 12८४129, ]}. ०86-281. 
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पण याचा अधं त्याच्या ग्रथांत दंववाद कोटेही आढढत नाही 
असे नाही. दव क्रिवा भवितव्यता यांनी प्राणिमात्राचँं जीवित नियंत्रित 
साले आहे हे त्याने अनेक ठिकाणी सुचविले आहे. ' इन्द्रिये भवितव्य- 
तैला अनुसरत असतात; ` म्हणूनच “लशक्ष्मीस्वयंवर' नाटकाच्या प्रसंगी 
उर्वशीच्या मृखांतून ' वृरषोत्तम ' यावद "पुरूरवसि" असा शब्द बाहेर 
पडला, काही कारण नसतां माल्विकेला वषंभर अज्ञातवासांतील दुःखे 
सहन करावीं लागली. दंवामुठं शकुन्तलेखा पतिवियोगा्चँ दारुण दुःख 
प्राप्त होणार ह जाणून कण्वमुनीनी तिच्या प्रतिकूल देवाची शांति कर 
ण्याकरितां सोमतीथसिारख्या दूरच्या तीर्थाची यात्रा केरी. या सवं 
ठिकाणी कालिदासाने देव कवा भवितव्यता यांचा अप्रतिकायं आक्रम 
सृचविला आहे. तथापि देव म्हणजे कोणी आंधी [किवा निष्ठुर शक्ति 
नसून आपल्याच पूरवजन्मीच्या कृत्यांचा परिणाम असतो हही त्याने अनेक 
ठिकाणी दाखविके आहे. आपण निरपराधी आहं व पतीने आपला 
विनाकारण त्याग केखा भाहे हं माहीत असतांही त्याला दोषन देतां 

सीता 'मर्मव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जथुरप्रसह्ः।' [हा माक्ष्याच 
पर्वे जन्मींच्या पातकाचा अवह असा परिणामलूपी वज्राघात आहे | असें 
म्हणते. विहार करताना इन्दुमतीला आकस्मिकं मृत्यु येतो त्याचें कारण 
तिचा पूवंजन्मीचा अविवेक असं कालिदासाने दाखविले आहे. भारतीय 
तत्वज्ञानांत कर्मवादाला पुनजेन्माच्या कत्पनेची जोड दिरी असल्याने 
अत्यंत दुःखी, हीन व दीन मनृष्यही आरावादी असतो. कारण इहलो- 
कींचा अन्यायव दुःख हीं सवका टिकणारीं नसून चक्रनेभिक्रमाने 
स्वकेमनुसार त्यांची परिणति या नाही तर वृढील जन्मांत तरी न्यायत 
व सुखात होद्ल असा त्याला भरंवसा बसतो. कालिदासाच्या म्रा 
रोकपूर्णं प्रसंगांची वाण नाही. मदनदाह, इन्दुमतीनिधन, उव॑लीरूप- 

परिवर्तन, शकुन्त्ाप्रत्यादेश्च, इत्यादि अनेक प्रसं गां च्या वणेनावशून मानवी 

जीवित म्हणजे सर्व॑स्वीं 'गुकाबाची चाय्या" होय भसे कवीचे मत 
असेल असे वाटत नाही. तथापि हे दुःखपूणं प्रसंग अन्तिम न मानतां 
त्याने त्याचें सुखात व आनंदांत पर्यवसान केले आहे. त्यामुरे त्याचे 
ग्रंथ वाचन मनास आनंदाबरो्रर्चव शांति व समाधान हीं प्राप्त होतात 
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याविषयीं प्रो. विल्सन यांचे पुढील उद्गार चितनीय वाटतील : 'हिदुस्था- 
नात शोकप्यवसायी व॒ आनंदपर्यवसायी असे नाटके भेद नसखे तरी 
सवं हिदु नाटकांचां पट विविध रंगाच्या धाग्यांनी विणलेला दिसतो. त्यांत 
गांभीयं व दूःख यांची सांगड रंगेरुपणा वहास्य यांच्याश्नीं घातलेटी 
असते. मानवी हृदयांत भीति, अनुकेपा यांसुद्धा सवं भावनांचा उद्रेक 
व्हावा असें त्याचें उदिष्ट असले तरी प्रक्षकाच्या मनावर दुःखपूणे परिणाम 
करून ते साध्य केलेके नसते." असो. 

येथवर् कालिदाकसताच्या प्र॑ंथातीरु उणीवांचा विचार केला. जगति 
कोणीही सर्वगुणसंपन्न नसल्यामृढं एखाद्याच्या स्वभावातील किवा कृती- 
तीक उणीवांवटल त्याला निं छवणे योग्यं होणार नाही. पण त्याची कृति 
किवा उक्ति निदषि असावी अशी जापी अपेक्षा असते. शिवाय काव्या- 
मध्यं दोष असल्यास त्यायोगे साक्षात् किवा परंपरेने रसापकषं होतो. 
म्हणून सवं आलंकारिकांनी दोषांचा सविस्तर विचार व वर्गीकरण केले 
आहे. आनंदवधनासारख्या रसिक ॒साहित्यशास्वज्ञाने "तन्तु सूक्तिसहस्य- 
द्योतितात्मनां महात्मनां दोषोदघोषणमात्मन एव दूषणं भवति, [ हजारो 
सुदर वचनांनी ज्यांनी स्वतःला उज्ज्वल केले आहे मला महात्म्यांच्या 
रोषांचं आविष्कररण करणे हं टीकाकारासच दूषणास्पद होतें. | असें मानून 
दोषांचीं उदाहरणे देण्याचे टाट्ले आहे. पण इतर आककारिकानी इतका 
विवेक न करतां प्रत्येक दोषाचें उदाहरण महाकवींच्या प्रंथातून कादून दिले 
आहे. यांत खद् काकिदासाच्या ग्रयातून इतरांच्या मानाने जास्तच उदा- 
हरणे घेतली आहेत. यावरून कालिदासाचे ग्रंथ इतर करवींच्या प्र॑थपिक्षा 
जास्त सदोष आहेत मसा कांही अविवेकी वाचकांचा समज व्हावयाचा ! 
पण वस्तुस्थिति तौ नाही. कालिदासाच्या प्रंथातुनच बरींचशीं उदाहरणे 
निवडण्याचें कारण त्याच्या ्रंथांची लोकप्रियता हे टय. स्वतःला माहीत 
असनेल्या इरोकांतील दोष दाखवित्यास विार्थ्यास तो चटकन् समजतो 

इतर महाकवींचीं काव्यं रुष्ट असल्याने त्यांचा प्रचार कमी होता 

म्हणून या आलंकारिकांनी उदाहरणार्थं कालिदासाचे ग्रंथ निवदलेठे दिस- 
तात, दूसरे असे की कालिदास हा कविकूजगुर. देवी प्रसादानं त्यान्ी 

न.भा.८...३१ 
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प्रतिभा स्फुरली, भली परंपरागत समजृत. अशा कवीच्या हातूनही भश 
चुका होतात, मग इतर कवीविषयीं बोलावयासच नको ! असे सुचवृन 
दोषाचे सावंत्रिकत्व व दोषवर्जनाचें महत्व विद्यार्थ्यास व होतकरू कवी 
पटवून द्यवे हहौ या मारुकारिकांचा उद्ेश असावा. भसो. येथे काटि- 
दासाच्या प्र॑धातौ सवं बारीक सारीक दोपाचा विचारन करतां काही 
प्रमुख दोषचंच विवेचन केठे आहे.- 

१.अरटीस्ता-सहूदय वाचकांस उद्धेगजनक असा कालिदासाच्या ग्रंथा- 
तील मुख्य दोप म्हणजे अर्छीलता हा हाय. वर्णेन करण्याच्या भरांत आपल्या 
रगेर व विलासी कवीस याच भान राहिलेले दिसत नाही. श्ञातास्वादा 
विवृतजधना कौ विहातु समर्थः" (मेघ ° ४३) नितम्बमिव मेदिन्या; स्तस्ता- 
गुकमखडघयत्' (रघु ० ४, ५२) इत्यादि उक्तीत व अग्निवर्णाच्या स्त्रीमंभोग, 
वर्णनांत हा दोष आदक्रतो. उत्तान शंगारामुछे कालिदासाय्या सथां 
काही भाग पाठश्चादछरांतील अध्यापनास अयोग्य ्षाके आहेत. “ कूमार- 
संमवां तीर देवीसंभोगवर्णनांत तर हया दोपाचा अगदी कलस क्लाला भा. 

आधी उत्तमप्रकति पात्राच्या संभोगशुगार्चे वर्णन वाचून वाचकव्या 
मनात लज्जा उत्पन्न होते. तशांत हा शगार कवीला अत्यंत पृञ्य वाटणान्य। 
तरंखोक्याच्या जनकनजननीचा-शिकवार्वतीचा-त्यामुद्धं तो अत्यंत अनुचित 
वाटतो. या दगाराचे वर्णन वाचृून प्रत्येक सहृदय वाचकास स्वतःच्या 
मातापिल्याच्या संमोगव्णेनाने येते तक्षी किलस आली पाहिजे, असें सवं 
परमृख आलंकारिकांनी म्ह्रके भह. काकिद।सासारस्या महाकेवीच्या 
गरथाति तो दोष इतका भासत नाही यवे कारण तो त्याच्या अलौकिक 

प्रतिभेने क्षाकला जातो मसे आनंदव्वनाने म्हूटरे आहे. तथापि तत्कालीन 
विद्वानांनी याला गहरं ठरविल्यामुढे कालिदासाने कुमारसंभव" अर्धवट 

सोदून दिले भसावें है आम्ही मामे दालविलेच आहे. 
मत्रि दहा दोष केवठ काछिदासाच्या ग्र॑थात दिसतो असें नाही. 

संस्कृत वाडमयांत दगार रसास अग्रपुजेचा मान मिढाला असल्याने सर्वं 
संस्कृत काम्यति तो भोडश्चाबहूत प्रमाणात दिसून येती.* नाटकं 
दृ्य काव्य असल्याने स्वीपूरुषांच्या मिश्च समाजाने कत्र बसून स्याता 

* नुद्धनरित ५, ५६ प्रहा  " 
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रसास्वाद ध्यावयाचा असतो. त्यामुढे नाटकांत तर अष्लीलता हा दोष 
जास्तच दूषणाहं होतो. पण म वभूतीसारस्या गंभीर स्वभावाच्या सोवलया 
नाटककाराच्या 'मालतीमाधव' नाटकात तो उत्तान स्वरूपांत आढलतो 
ह आइचयं अहे. कालिदासाच्या नाटकांत मात्र तो वहुधा दिसत नाहीहे 

लक्षात धेण्यासारखं आहे. बहुधा म्टणण्याचें कारण कालिदासाच्या पहिल्या 

नाटचकृतीत -“ मालविकाग्निमित्रां'त-इरावतीच्या भाषणांत अररीटाथं 
सूचित क्षारा आहे. अशोकाप्रमाणे स्वतःलाही पदप्रहार करून आपले 
मनोरथ पूर्णं करण्याविषयी राजा माव्रिकेला विनंनी करतो, त्या वेठीं 
इरावती एकदम पृडे होऊन म्दरणते, ˆ कर, कर पूर्णं याते मनोरथ ! अशोक 
कैवठ फले देल. हे तर फुठे व फठही देती 1" 

२. च्युतसंस्कृतित्व-काव्यांत अशुद्ध व्याकरणप्रयोगाचा उपयोग केला 
असल्यास * च्युतसंस्कृतित्व' हा दोष हातो. शुद्ध भापेचँ महत्व ध्यानात 
आणून प्राचीन भारुकारिकांनी आपल्या प्र॑धांचा एकं स्वतंत्र परिच्छेद 
संस्कृत कवींच्या विवादास्पद प्रयोगांची छाननी करण्यांत खच केला अहै. 

कालिदासपूर्वकाखीन अरवचोष व॒ भासयां कवींचै व्याकरणशुद्धतेकडे 
फारसे लक्ष नव्हते; व्यामुे त्यांच्या ग्रंथांत अनुद्ध व्याक्ररणप्रयोगांची गर्दी 
उडाठेकी दिसते. व्यासवात्मीक्यादि क्रषींच्या काग्यांतही है दोष आढटठ- 
तात. पण त्यांच्या अलौकिक तपस्येने त्पांच्या म्रंधांस पूज्यतां प्राप्त 
षाल्यामृढ त्यांतील व्याकरणद्रष्ट प्रयोगांस आष ्हणण्याचा प्रात आह. 
पण अश्वघोषादिरकाच्या प्रंथांतील अशुद्ध प्रयोगांस दृष्यच मानतात. कालि- 
दासाचै भाषाशुद्धतेकड विशेष लक्ष होते. ' संस्कारवत्येव गिरा मनीषी 
(कुमार० १,२८)या उपमंत सुसंस्कृत भाषेने विद्धान् पवित्र होनो व लोभतो 
असे र्याने स्वतःच म्हटले आहे व सामान्यतः त्याच्या रथांत दुष्ट प्रयोग 
केनचितच सापडतात. तथापि क्वचित् अनवधानाने व्याच्याही हात्रुन क्केत्या 
चका आलंकारिकांनी व टीकाकारांनी दाखविल्या अदहत. उदाहरणाथ-- 

9 लावण्य.उस्पाद्य इवास यश्नः । (कुमा<० १.३५.) 
तेनाख रोकः पितृमान् विनेत्रा ¦ ( रवु° १४,२२.) 

या पंक्तीतं जास" असे अस् धातवे द्वितीय भृतकाडीं तृतीय पृर्षीं एकवचनी 
स्प कवीने योजिले आहे. पण ' अस्तेर्भूः" (२,४,५२) या पाणिनिसुत्राप्रमाणें 
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अस् धातू द्वितीय भूतकाठीं स्वतंत्र खूप योजीत नाहीत. या ठिकाणी आस्न 
हे अस गतिदीस्त्यादानेषु" या धातुपाठातीक सूत्राप्रमणे दुत-याच एका 
दीप्त्य्थक अस् तूच रूप मानावें भसे काव्यालकारसूत्रवृत्तिकार वामनानं 
सुचविक़े आहे, तर शाकटायनाने हे विभक्िप्रतिरूप-विभक्त्यन्त शद्रूषा- 
सारखं दिसणारे-अन्यय मानां भसे म्हटले आहे. तथापि या ठिकाणी अनव- 
धानाने कवीच्या हातून हा प्रामादिकं प्रयोग ्नाला असावा असें वाटते. ^ 

२. राजयक्ष्मपरिदानिराययो कामयानसमवस्थया तुलाम् । रघु ° १९, ५०. 

या पैक्तीतीखं "कामयान" हें रूप (कामयमान' या सुद्ध रूपाबहूर योजिलेठे 
अत एव दुष्ट आहे. 

कांही हिकराणीं पाणिनीय व्याकरणाप्रमाणे एखादं रूप अशुद्ध वाटत 
असले तरी अभिजात कवीनी अनेकदा योजल्यामुं शिष्टसंमत; अत एव 
अद्ष्य मानले जाते. कालिदसपूवंकारीन महामान्य कवीनी अशी काही 
खूपे प्रचारांत आणल्यामुढे काकिदासाने आपल्या ग्रंथांत त्यांचा उपयोग 
केलेला दिसतो. उदाहरणार्थं, पाणिनि, कात्यायन व पतञ्जलि या तीनही 
ग्याकरणाचार्याच्या मते द्वितीयभूतकालवाचक धातुसायितांचा प्रयोग 
वैदिक भाष्तच होतो, संस्कृत भाषेत होत नाही. पण स्वकालीन शिष्ट 
संप्रदायास अनुसरून (तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे" (रषु ° ५,६,) “श्रेयांसि 
सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते ' (रधु० ५,३४) इत्यादि ठिकाणी कालिदासाने त्या 
धातुसाधितांचीं रूपं योजिलीं आहेत. इतर कवींनीही अशीं रूपे योजिरीं 
आहैत.† तसेच (व्यापारयामास' 'हासयामास" इत्यादि द्वितीयभूतकाठाचीं 
रूपे अखंड योजावीं असा स्पष्ट नियम कात्यायनाने आपत्या वात्तिकांत 
घालून दिला आहे. तथापि अदवघोषाने आपल्या “बुदचरितां त "यथावदेनं 
दिवि देवसङ्घा दिव्येविशेषेमंहयाञ्च चक्रुः। ' (६,५८) था पड्क्तींत 
1 श, 

~~~ 

* कालिदासाच्या अगोदर सुमारे भर वध होऊन गेल्या आथश्चर।च्या 
“जातकमाकरे'त अद्या तद्ेचे प्रयोग आढन्तात ह लक्षांत षेण्यासारसखं आद .उदाहर- 
णाथ, नरेनद्रचूडाधरतशा्लनस्य तस्य त्वलङ्कारवदास सखम् । › (जओग्रीवरजातक ) 
इा शोकाधे पदा, 

1 अश्वयोषहृत * बुद्धचरित -ऊचिवान्, ३, ४१ ; उपजग्मिषान् १२,२ इ, 
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भहयां च चक्रः असे दोन भाग पाडन मध्यं “च हु अव्यय घुसडले आहे 
कालिदासानेही या तद्हेचीं तीन रूपं योजिलीं अहेत--' तं पातयां प्रथम- 
मास पपात पश्चात् । " (रघु° ९,६१) श्रभ्बश्षयां यो नहुषं चकार' (रघु ०१३, 
३६) ' संयोजयां विधिवदास समेतबन्धूः। (रघु° १६,८६}. अशा रूपं 
त्था काठी शिष्टसंमत होतीं म्हणून इ.स. ४५७य्या एका शिलारेखांतही दोन 

ठिकाणी त्यांचा प्रयोग केलेला दिसतो. 

३ अनोषवेदय-भौचित्य हा रसाचा आत्मा होय.काव्यांत अनेक गृण 
व अरंकार अस्के तरी त्यांत मौचित्य नसेख तर ते रसिकांस निर्जीव 
भासते असे क्षेमद्राने म्हटले आहे. कालिदासाच्या ग्रंथांच्या रचनेत, अल- 
कारात, पदवाक्यादिकांच्या प्रयोगांत सर्वत्र ओचित्य असते हं आलंकारि- 

कानी सोदाहरण दाखविके आहे. तथापि काही ठिकाणीं त्याच्या हात्नही 
ओचित्यभग क्ञाखा आहे. उदाहरणार्थं, 'कुमारसंभवां'त भगवान् शंक राच्या 
विलोमनाभं प्रसृत ज्लेल्या वसंतक्रतूचे वर्णन करताना कालिदासाने 
खाखीख शलोक घातला माहे- 

वणप्रकरषे सति कणिीकारं दुनोति निगैन्धरतया स्म चेतः, 
प्रायेण सामग्न्यविधौ गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रतरत्तिः॥ 

कुमार० ३, २८. 

माति पांगाग्याच्या सुंदर फुलांना सुवासिक न केल्याबहृर विधात्याङा दोष 
दिका आहे. षण त्यायोगं प्रकृतदयंगाररसोहीपन मुढीच होत नसल्याम्ढं येभे 
ओचित्यभंग हा दोष न्ञाखा आहे, 

क्रोधं प्रभो सहर सहरेति यावद्धिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वद्धि म॑वनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ 

कुमार० ३, ७२. 
यति शंकराच्या तृतीयनेत्रवहनीने क्षलेल्या मदनदाहाचें वर्णन आले असल्या- 
मूढं संहाराथंक असे एषादें शंकरे नांव न योजितां उत्पत्त्यथक “भव 
रिरि ---- ल का कम 

बद्ध चरित-ेवभेयामात्मजवद्वमूव । "( २, १९ )/ प्रयचेयां भर्मथतो वभूव 
(८ 1& ) या पंक्तही पहा 

{ 61४६ 06 103न1एप्र०ण 9 81४०१४९ प०४८४, ©. 4. तण 14. 
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या नांवाचा प्रयोग केल्याने ओौचिव्यहानि भ्ालो आहे. तसेच 'मालविका- 
ग्निमित्रा"च्या पहिल्या अंकति परिगय्राजिकेच्या तोंडीं "अनिमित्तमिन्दुवदने 
किमत्रभवतः पराडमुखी भवसि" असे शब्द घाते आहत. एका स्त्रीने 

दस रीस इन्दुवदना म्हणावे हँ चमत्कारिक दिसते; यामृकरं येही तो दोष 
बाला आहे. 

४. रसदेष-एखाद्या रसाचें वर्णन करताना कवीन त्याचा ओघ अखंड 
चाल ठेवावा. त्यांत मध्ये मध्ये खंड पडत्यास सहूदय वाचकांचा विरस 
होतो. कूमारसंभवां'तीर चौथ्या सर्गति मदनाखा भस्मशेष क्षालेला पाहून 
त्याची स्त्री रति हिने अत्यंत शोक केला, त्याचें वणेन आले आहे. व्यातं 
मध्यंतरीं वसन्तागमनाच्या व्णेनाने खंड पडल्यामुढे रसहानि क्ाखी आहे भसे 

“ साहित्यदर्पणां'त दाखविले भाहे. तसेच "रघुवंशं 'तील ताडकावधवणेनांत 
राममन्मथशरेण ताडिता दुहन हृदमरे निशाचरी । गन्धवद्रुधि रचन्दनोक्षिता 
जीवितेशवसति जगाम सा॥ (११,२०) मसा इलोक घातला आहे. त्यांत 
बीमत्सवशुंगारया परस्परत्रिरोधी रसाच्या साहुचयनिं रसभंग ज्ञाला भह. 

याल्िवाय अविमृष्टविधेयांशत्व, मग्नप्रक्रमत्व, अक्रमत्व, श्रुतिक- 
टुत्व, निहतार्थत्व, अनुचिता्थंत्व इत्यादि दोषांचींही एक दोन उदाहरणे 
आलंकारिकानी पत्या म्र॑थांत दिलीं आहेत. विस्तारभयास्तव त्यांचा 

येथे विचार करतां येत नाही. काही सिकाणीं या टीकाकारानी दोष- 
ददनाच्या बावतींत कवीला अन्यायं केला आहे. उदाहरणार्थं, 

काप्यभिख्या तयोरासीद् बजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिमुक्तयोयागे चित्राचन्द्रमसोरिव॥ रघु १,५६. 

यांत वसिष्ठाश्चमीं स्वच्छ वस्त्रे धारण क्न जाणान्य राजाराणीना 
धके नाहीसे भ्षाल्यावर उज्ज्वल दिसणान्या चित्राचद्राची सुंदर उपमा 
कवीने योजिलो अहि. व ती उपमानोपमेयांच्या किगवचनाच्या बाबतींतही 
निर्दोष आहे. तथापि “चित्रा व च्द्रहे सुंदर दिसतात" व “राजा व राणी 
सुंदर दिसले' असा येथे कालमेद आलत्यामुढठे विदवनाथाने येथे ^भग्नप्रक्र- 
मस्व" नामक दोष माना आहे. इतकी बारीक दृष्टि स्वीकारिी तर 
काकिदासाप्रमाणें इतरही अनेक कवींच्या शेकडो उपमा त्याज्य माना- 
व्या लागतीर; यास्तव कालविध्यादिभेद असला तरी सहूदयांना उद्रेग 
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वाटत नसेल, तर उपमा सदोष मानं नये हा काव्यादशेकारांचा नियमच 
जास्त ्राहय वाटतो. तसेच "पदं सहेत भ्रमरस्य पेरवं शिरीषपुष्पं न पूनः 
पतत्रिणः" (कुमार ०५,४) "सा संन्यस्ताभरणमवला पेलवं धारयन्ती" (मेघ ०९८) 
'नवमाङ्िकाकुसुमपेलवा' (शाकु० १} इत्यादि ठिक्राणीं कोमल! या अर्थं 
पेखव या शब्दाचा प्रयोग कालिदासाने केा आह. किबहूना तो शब्द 
त्याचा विक्षेष अ।वडता भसावा; तथापि यांतीट "पेल" या अंशाने स्वका. 

रीन लाटी (गुजराती) भपभ्र शांत अरलीलाथं व्यक्त होतो म्हणून कालि- 
दासानंतर शेंकडो वर्षानी क्षाखेच्या मम्मट, विश्वनाथ दत्यादि आकका- 

रिकानी तो' शब्द त्याज्य ठरविला आहे. अगम्हांस तर या सिकाणीं सोवठे- 
पणाचा मतिरेक दिसतो. मापण योजखेल्या शब्दांचा असा कीस काढला 
जाईल असें कवीला स्वप्नदी पडठ नसेल; व पडले असते तरी पुटे कधी 
काटी एखाद्या भाषेत त्याचा असा अर्थं होर्ईख हँ व्याखा सववज्ञत्वाभावीं 
समजले नसते. तेव्हा या ठिकाणी भ्लीरत्व हा दोष माने अयोग्य आदह. 

आलंकारिकांनी दखविक्ेले सवं दोष मानले तरी कालिदासाच्या 
विक्शार ग्रंथसंपत्तीच्या मानाने ते अत्यल्पच मादेत. त्याच्या ग्रथां्तील गृण. 
सन्निपातांत तर ते अगदी लोपून जातात; त्यामृढं कालिदासराच्या वाणी्चै 
घर्णन करताना एका सहृदय ग्र॑ंयकाराने तिला "निदषि" असें विश्तेषण 
लाविले आहे. श्रीकृष्ण कवि आपल्या ^भेरतचरित' काव्याच्या भारंमीं 
कालिदासाच्या भेत येणेप्रमणे वणेन करतो- 

अर्प्रष्टदोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणोचैः। 
परियाङ्कपाटीव विमद्य न कालिदासादषरस्य वाणी ॥ १, २. 

"कमलिनीसारखी अस्पृष्टदोषा (रात्रीं विकास न पावणारी, पक्षं दोष- 
रहित) मुक्ताहारांसारली गुणोघानी (अनेके सूत्रानी, पक्नीं गुणसमुच्च- 
यानो) युक्त, प्रियेच्या मांडोप्रमाणे विमदनि (संवाहनाने, पक्षी परीक्ष- 
णाने) आत्हादकारक होणारी, अशी कालिदासाशिवाय इतर कोणाही 
कवीची माषा नाहो..* 

कि 

# या कांति शिष्ट विरैषणांचा पदिखा अथं कमलिनी, मुक्ताहार इष्यादि 
उषमानकिंड व दुसरा कालिद्धासाच्या वाणीकडे कवावा. 



प्रकरण आदत 

काटिदासीय विचार 
स्वादु कान्यरसोन्मिश्र शाख्ममप्युपयुञ्जते । 
प्रथमारीढमधवः पिवन्ति कटु भेषजम् ॥ 

भामहङत काग्याखंकार ५,३. 

ब्र किदासाच्या चरित्राचे वणेन करताना स्यनि अनेकं म्रंथानं अव- 
लोकन केरे होतें व॒ अनेक विषयांचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केला होता 

असें आम्ही मागे दाखविके आहे. धरम, तत्त्वज्ञान, समाजस्थिति, राजकारण, 

रिक्षण इत्यादि अनेक विषयावर त्याने मननपूवंक आपलों मते निरिचत 
करून त्याचा आपल्या ग्र॑भरांत पुरस्कार केठेला रसतो. मागे एके हिकाणीं 
म्हृटल्याप्रमणें हे उल्टेख तुरद्टक्र आहेत; तथापि त्यांवून त्याचीं तदि- 
पयक मते अजमावभै शक्य आहे. काही महत्वाच्या विषययांसंबेषाने तसा 

प्रयत्न या प्रकरणात केखा आहे. 

या सवं विषयात धमं व॒ तत्त्वज्ञान है भर्त्पत महत्वाचे अहत. 
कोणत्याही समाजाचं धारण करून त्याला इहृलोकीं अभ्युदय व परलोकी 
निःश्रेयस प्राप्त करून देण्यास धर्माची अस्मत जरूरी असते. (धारणा 
दध ममित्याहुः, "यतरोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः इत्यादि धर्माच्या 
व्याख्या सुप्रसिद्ध आहेत. आपल्या ह्दुस्वानांत तर धर्माच अत्यंत महत्व 
आहे. या पुण्यभूमोतच वेदिक, बौद्ध व जेन या जगांतील तीन महत्बाच्या 

, धर्मचा उद्गम व विकास क्ञाका. धामिके कल्पनांचा मनुष्याच्या मनावर 
मोढा परिणाम होतो व त्यामृ्धे त्याचं व्यावहारिकं जीकन सूरत्रित कर- 
ण्यांत त्यांची अतिशय मदत होते ह ध्यानात आल्यावरून आपल्या प्राचीन 
कर्पीनी घर्माची व्यवहाररीं बेमालृमपरे सांगड घालून दिखी आहे. 
धर्माला तत््वभ्ञानाचं अचिष्ठान नसले तरतो अंषधद्धचा रिषिय होऊन 
नसतो, व काटी काट्ट परिस्थितीच्य अनुकूरतेपुे कितवा धर्मसंस्थापकान्या 
ज।कषेक वैयक्तिक गुणांमृढे त्वाचा प्रसार स्लालातरीतो चिरस्थायी होत 
नाही है ध्यानात आणून बौद्ध व जन तत्व्ञानी लौकरच आपापल्या 

२५६ 
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धर्मात तस्वज्ञानाची जोड दिली. हिदुधमचिं तर प्रथमपासून तत्वज्ञ 
हं एक प्रधान्ंग क्ले होते है छष्वेदतीक तत्त्वज्ञानविषयक सुक्ता- 

वरून दिसून ये. असो. 

कालिदासकाटठीं हिदुघममं॒संक्रमणावस्थेत होता. विजिगीषु जन 
व विशेषतः बोद्ध धर्म्या आाघ्रातानी त्यांतील विचारी लोक खडबड्न 
जागे क्षालि व त्यांनी आप्त्या अफाट धर्मग्रंयांतील अनावक्यक भाग 
गाटून व रादिटेल्यास व्यवस्थित रवस्प देऊन प्रथम सूत्रग्र्थाची व 
न्तर सुबोध स्मृतिग्रंणांनी रचनाकेलो. तसेच प्रतिपक्ष्यानी पेतलेल्या 
तत्त्वज्ञानविषयक् आश्षेवाविं त्यांनी अपत्या वेदान्तारि दर्शनांच्या सूत्रांत 
निरसन कैठे व त्यांच्या पाक्रंही मतावर उलट हृत्ले चढविले. खु् हिद 

ही अनेके स्थित्यंत रतून जात होता. बोद्धवर्माला राजाश्व मिद्छाल्यामु् 
अहिसातच्वाचा जनतेत प्रसार होऊन बंदिक यज्ञयागांविषपीं ओदासीन्य 

सत्पन्न भले होते. बीद्धाग्या उपहासात्मक टीकेमुढे वर्णाश्रमधर्मावर 
टोक्राया विदत्रास राहिला नव्हता. प्राचौन चातुरवण्यभ्यवस्था विघदुन गेरी 
होती. सर्वापि बौद्धधर्माचा स्वीकार करून संघात प्रवेश करतां येत 
भसत्याने णोरभरू व आशी खोकांचें चांगलेच फावले होतें, अशा विकट 
प्रसंगीं रष्टांतील विवेकी सनातनधर्मीय व्िद्रानानी स्वकारीन परिस्थिति 
ललात घेऊन हिदुर्माची पुन्धटना करण्याकरितां याज्ञवल्क्य, नारद, 
कात्यायन इत्यादि स्मृति रचत्या. तथापि राजाश्रयाच्या अमावीं कांही 
काठ त्यांतील धार्मिके तच्वांचा जनतेत फारसा प्रसार क्षागा नाही. सिस्तो- 

त्तर चौथ्या शतकाच्या आरंमीं गृप्तवंशाचा उदय होऊन हि्दर्माला 

अत्यंत मावेक्ष्यक असलेल्या राजाश्रयाची जोड भिढाटी. गुप्तवंश्षीय 
सम्राट् हिदुधर्माचि पक्के मभिमानी असल्याने स्यानी स्वतः यज्ञयागादि 
करून, हिद देवतां चीं देवालयं बांधून व हिदुधर्मीय विद्वानांना मोठमोठ्या 
सधिकाराच्या जागा देउन आपल्या धर्माच पुनरज्जीवनं केले. अशा 
व्रसंगीं प्राचीन हदु संस्कृतीचीं उदात्त तत्त्वे व उच्च ध्येय मनोरंजकपणे 
छौकापुढे माड्न स्यांकडे त्याच चित्त आकर्षेण करणे आवस्यक होते. है 

कायं काव्यनाटकांसारस्या न कटटतर उपदेशामृतत॒पाजणान्या प्रं्थानीन 
न.भा.८...३२ 
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करणे शक्य असते. मम्मटाने अपत्या "कान्यप्रकादा'त कान्तासम्मित- 
तयोपदेशयुजे' असे काव्यनिमितीचं एक प्रधान प्रयोजन सांगितले आहे. 

जशी एखादी सृदरस्त्री रभ्य विखासांनी आपल्या त्रियकराचं 
चित्त आषृष्ट करूनं त्याच्याकडून आपल्याला इष्ट ते करवृन घते, 
तद्त् कवीहौ आपल्या मनोरम कान्यनाटकादि प्रंथांनी वाचकप्रक्षकाच्या 
मनांवर सदुपदेश बिबवूं शकतो. या कारणामुढेच अश्वघोष नामक 
जाडया विद्वानाने धापल्या तत्त्वज्ञानविषयक म्रंधांकडे सामान्य जनांचं 
लक्ष जात नाही असें पाहून बौद्धधर्म व तत्त्वज्ञान यांच्या प्रसाराथं भप्टी 
“सोन्दरनन्दा'दि काव्ये व 'सारिपृत्रप्रकरणा'दि नाटके लिहिरीं. कुलितवाड- 
मयाने सामाजिकं सुधारणेस कशी मदत होते हें क. वा. हरि नारायण 
आपटे यानी आपल्या आबालवृद्धांस प्रिय क्षलेत्या सुदर कादंबन्यांनी 
चांगखेच दाखवून दिके आहे. कालिदासाने आपल्या ग्रंधांत कोठही अङव- 
धोषाप्रमाणे आपण हिदूधर्माच्या प्रसाराथं काव्ये अगर नाटके लिहित 

असे म्हटले नाही. तथापि तत्कवाकीन परिस्थिति व त्याच्या ग्रंथांतीट 

उदात्त ध्येयांनी प्रेरित क्षालेत्या व्यक्तींची मनोहर चित्रं लक्षांत घेतां 
त्याचा दाही अप्रत्यक्ष उदेशा असावा असे वाटल्यारिवाय राहत नाही. 

कालिदासाच्या वेद्धीं अर्विनीकुमार, धमे, इंद्र, संकर्षण, कुबेर 
इत्यादि प्राचीन देवतांची पूजा प्रचारातून जान त्यांच्या जागीं ब्रह्मा, 
विष्णु व शिवया देवतांस प्राधान्य जले होते. तथापि या देवांच्या 
उपासका मध्यं पृषे ज हाढर्वर उत्पन्न ्षर्ट, त्याचा मागमृसही या काठ 
दिसत नाही. कदाचित् बौद्धधर्मीयांच्या हत्त्यामढं भित्र भिन्न देवतांचे उपा- 
सके अपापलठे भेदमाव विसरून एकत्र क्षारे असावेत व तत्काखीन तत््वन्ञाची 

हिकवणही त्याच प्रकारची असावी. कारण कांही असले तरी या काटा 
त्यांच्यामध्यं सस्य दिसते यात संशय नाही. एवडेच नग्हे तर एकाच कुटुवात 

, आईवाप एका देवतेचे, तर मृरे दुसन्याच देवतेचीं उपासक असत हें वाका- 
टकं नृपति द्वितीय प्रवरत्तन याच्या उदाहूरणावरून आम्ही मागे दाखविलेच 
माहे. कालिदास हा स्वतः रिवोपासकं होता. त्याख्या सवं नाटकांच्या 

नांदीत श्रीक्षंकराची स्तुति आढठ्ते. (माखविकाग्निमित्राच्या भारमीं 
त्याने आपल्या इष्टदेवतचं खादटीलप्रमाणे वर्णन केठे जहे.- 
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एकेरवर्यस्थितोऽपि प्रणतबहुफरो यः स्वयै कृत्तिवासाः 
कान्तासंमिध्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परम्ता्तीनाम् । 
अष्टाभियस्य करस्नं जगदपि तनुभिर्विभ्रतो नाभिमानः 
सन्मागलेकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 

भगवान् शंकर सवं जगाचा ईरवर असून भक्तांच्या बटुविव इच्छा पूरणं 
करीत असला तरी स्वतः गजचमेव वापरतो. त्याच्या देदाचा अघ्रभाग 

पत्नीने व्यापला असला तरी विषयोपभोगापामून विरक्त ञटित्या पतीनाही 
त्याचं स्वरूप आकलन करतां पेत नाही. स्वतः अष्टविध स्वन्पानेतो 
सवं जगाला आश्रय ञ्चाला असला तरी त्याखा मुटढीच अभिमान नाही." अला 
रीतीने कवीने श्रीशंकरांचं विरोधगभ यथार्थं वर्मन केले आहे. यांतील 
कल्पनांचाच दुसन्या नाटकांच्या नान्दींत विस्तार केखा आहे. ' शाकु 
तखाच्या भरतवाक्यात 

ममापि खक्षपयतु नीटरोहितः 
पुनभवं परिगतशक्तिरास्मभुः। 

अशा रीतीने भापत्याला पूनजंन्मातून मुक्त करण्याबहुल लंकरांची प्रार्थना 
केली आहे. कवीने आपल्या (कुमारसंभव काव्यात् श्रौलंकराच्या चरित्रांतील 
एका रम्य प्रसंगाचें रसभरित वणेन केके भादहे. त्या काव्याच्या सहाव्या 
सर्गाति जगाची उत्ति, पोषण व ख्य करणारा व सवं प्राण्यांचा अन्त- 
यामी म्हणून क्रषीनी शंकरांची स्तुति केली आहे. तसेच दुसन्या सर्गात 

देवांच्या प्रार्थनेला उत्तर देताना ब्रह्यदेवाने खारी श्यो कांत "स्वतः मखा 

किवा विष्णृला श्रीशंकरांच्या प्रभावाच सम्यग्ज्ञान होत नाही," असें 
म्हटले आहै-- 

सहि देवः पर ज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम् 
परिच्छिन्नप्रभावषष्टुने मयान च विष्णुना ॥ कुमार० २, ५८. 

तेष्ा कालिदासाच्या रिवोपासकत्वाविषयीं संशय राहत नाही. तथापि तो 
एखाद्या विशिष्ट हौवसंप्रदायाचा अनुयायी होता असें वाटत नाही; कारण 

त्याच्या प्र॑थांत कोटेही सांप्रदायिक परिभाषिक संज्ञाचा किवा विशिष्ट 
आचारांचा उल्ल नाही. कालिदासाने उपनिषदांचा व भगवद्गीतेच। 
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चांगला अभ्यास केला होता हँ आम्ही मागे दाखविठे आहे, या अभ्यासानं 
त्याची दृष्टि विलाल व मते उदार स्लालीं होती. "कृमारसंभवा च्या दुसव्या 
सगत ब्रहमदेवाचं व 'रघृवंशा'च्या दहाव्या सर्गात विष्ण वर्णेन त्याने 
प्रमेरवररूपानेच कठ भाहे हें खारील शइलोकांवरून दिसून येरईल- 

तिसृभिस्त्वमवस्थाभिमहिमानमुदीरयन् 
प्रख्यस्थितिसगौणामेकः कारणतां गतः ॥ कुमार० २, ६. 

नमो विश्वसे पूर्वं विश्च तदनु बिश्नते। 
अथ विश्वस्य संहत्रं तुभ्यं त्रेधास्थितात्मने ॥ रघु° १०, १६. 

ब्रह्मा, विष्णु व शंकर हींएकाच परमेश्वराचीं का्यनिमित्ताने भिन्न मास- 
भारीं सूपे होत. कार्यवशात् कधी ब्रहमदेवाला, कधी विष्णृला, तर कधी 
शषंकराला श्रेष्ठत्व येतं व्याम श्रेष्ठकनिष्ठभाव या तिधांच्या बाबतींत 
सारखाच दृष्टस पडतो, ह उदात्त तत्त्व खालोल लोकांत त्याने 
षांगितले आहे- 

एकैव मूर्तिर्बिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् ! 
विष्णाहरस्तस्य हरिः कद्ाचिद्धेधास्तयोस्तावपि धातुरा्ौ ॥ 

कुमरि० ७, ४४. 

भापत्या सनातन धमचिंही हेच तस्व आहे. मनुष्याने कोणत्याही देवतेची 
धद्धेने उपासना केली तरी ती एकाच परमेशवराला पोचते व त्याकडुनच 
द्याञ्या इच्छा पूणं होतात अपे भगवद्गीर्तेत म्हटले आटे(भ.गी.७,२२).अपो, 
आता "कुमारसंमव' व" रघवंश' यांतील ब्रह्मा, विष्णु व शंकर यांच्या विचिघ 
प्रसंगांनी भाटेल्या स्तुतींत कालिदासाने परमेहवराचें कसे वर्णन केले आदह 
ते पाहू. 

परमेव राच्या स्वष्पाचैं यथां वर्णन करणे अशक्य आहे. कारण 
तो अवाङ्मनसगोचर आहे असें कालिदासाने अनेक हिकाणीं म्हटले आहे 
प्रत्यक्ष, अनुमान व॒ आप्तवचन कवा शब्द हीं ज्ञानाचीं प्रमुख साधने 
होव. वस्तुं दन्द्रियगोचर असल्यास तिचे कान सुलभ अस्ते हा नेहमीचा 
अनुभव आह. ईइवर स्वतः तर सामान्य अनाना प्रस्यक्ष होत नाहीचः 
पण त्यां एेदवयं ज्यति व्यक्त होतें ते पृथिव्यादि पदां व्यचि सम्यग् 
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लान त्यांस होत नाही. मग ज्याच्या ब्राबनीत अनुमान व वेदादि आप्त- 
वचनं यांवरच आपणास अवलंब्न राहवे गते स्या ईङवराच्या स्वूपाची 
यथार्थं कल्पना भापणास होत नाही यांत नवर काय? हा आशय 
कवीने खालाल इलोकात व्यदत केला आहै-- 

प्रस्यक्ष.ऽप्यपरिष्ठेद्यो मह्यादिमहिमा तय। 
आप्तवागनुमानाम्पां साध्य त्वां प्रतिकाकथा\ रघु १०,६९. 

दइ्वराच्या ठिकाणी अनेक विरोधी युणांचा समृच्चम ज्ञाठेला दिसतो 
त्यामुष कोणासही त्याच्या स्वरूपाचे आकलन करता येत नाही. तो स्वतः 
अज म्हणजे जन्मरहित आहे, तरी पृथ्वीवर अवतार घेतो; स्वतः आप्तकाम 
असूनही शत्रं निर्दारिन क्रतो; स्वं प्राण्यांचे रक्षण करोत अनुनहीं 
उदासीन राहुं शकतो (रघू. १०, २५) ; तो सर्वं प्राण्याच्या हदयांत वास 
करीत असूनही त्यांच्या जव नसतो; निरिच्छ असूनही नेहैमो तपर्चर्पा 
फरोत असतो; तो दयानू आदह तरी त्याखा कधीही दुखं होत नाहीं; तो 
राण पुरुष अहि तरी व्याला कधीही वार्ढक्यायची बाधा होत नाही 
(रधघु० १०, १९) ; तो द्रव तसाच घन, स्थूरु तितक्राच सृष्ष्म, लचु व्या- 
व्रमा्णेच गुरु, व्यक्त आणि अब्यक्तही आहे ( इुमार०२, ११). * 
परमेवर हा चराचर सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व र्म यांच एकमेव 
कारण अहे. सास्य तत्त्वज्ञानी म्हणतात त्याप्रमाणे पुरुष॒ व प्रकृति 
शीं दोन परस्परस्वतंत्र तत्वे नसून तीं एकाच परमेश्वराचीं दोन 
क्पे मारैत (कुमार ० २,१३). व्यासा सृष्टीच्या उत्पत्तिलयाकरितां वुमय्या- 
कोणत्याही साघनांची जरूरी रागत नाही(कुमार० २,१०).सो चराचर सुष्टि 
व्यापून असतो. आकाशांतून पडणारें मेषोदक सर्वप्र एकच प्रकारचैं भतरं 
नरी भिन्न भिन्न स्थलीं त्याला भिन्न भिन्न चव प्राप्तं हति स्याप्रभाभे 
प्रमेदवर स्वतः एकरूप असला तरी सस्व, रज व तम या गुणांच्या योगै 
विविध स्वर्पे धारण करतो. हेश्य व होता, भक्ष्य व भोक्ता, फेय ब 

णगि 23 श 1 । 

(ड 9 _#@ क, क भम 

भ्या तच्हैयें पररपरविरुद्ध पिदधपयांना केट्ठे ब्रह्मायं वणन उपनिषत 
स्रादरूते. उदाहरणार्थं, खारोख उतारे पद्वाः-एतदर तदक्षरं गामि ब्राह्यणा अभिवब- 
न्त्यस्थूलमनण्वहस्वमर्दवमकोरितमस्नेदमस्छायमतमः। इ (पृष्न्टरण्यफ ३,८, ८ ); 
नपाणेगदो जवने अहता प्रदयव्यचश्रुः स श्ुणेत्यकर्णः। ( खेतादयतर २, १९) 
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ज्ञाता, ध्येय व ध्यान करणारा, या सुष्टीत सर्वत्र दिसणान्या दवंद्राच्या 
मुारीं एकच तत्व आहे (कुमार ० २, १५) व तेच प्राण्यांच्या हूदयांत अन्त- 
रात्म्याच्या रूपाने वास करीत असते, ही उपनिषदे, ब्रह्मसूत्रे व भगवद्गीता 
यांची शिकवण कालिदासाच्या म्र॑थांत सवेत्र दिसून येते. उपनिषदांत या 
ततच्वालाब्रह्मही संज्ञा दिटी आहे व तीच कालिदासानें एके सिकाणी 
योजिली अहि (कुमार० ३,१५). तथापि निर्गुण ब्रह्य जाणणे त्याचप्रमाणे 
वर्णेन करर्णेही अवघड असतं म्हणून त्याने सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु व शिव 
टचा सगुण मूर्तीचेच मनोरम वणेन केले आहे. 

परमेश्वर स्वतः आप्तकाम असला तरी सज्जनाचं रक्षण व दुजं- 
नांचा साश करण्याकरितां पुनः पुनः अवतार घेतो व खोकसंग्रहाकरितां 
विविध कर्मत व्यापृत असलेखा दिसतो है भगवद्गीतेतीरख तत्तव काटि- 
दासाने खाटरील इलोकांत सांगितले आटै-- 

अनवाप्तमवाक्षग्यं न ते फिञ्चन विद्यते, 
रोकानुग्रह एपत्रैको हेतुस्ते जन्मकमैणोः ॥ 

याती शब्दयोजनाही भगवद्गीतेवशूनच सुचछेखी आहे ह दिसून येईल. 
या कारणास्तवच श्वीशंकरांनी विवाहप्रसंगी अग्निप्रदक्षिणा, लाजाहोम, 

भरवदर्शन इत्यादि स्मृत्युक्तकमं केलीं असे कवीने बणिङे आहे. काल्ि- 
दासकाछीं वेदान्ताचीं केवलाद्रेत, विषिष्टद्रित, शुद्धादरेत इत्यादि मते 
प्रचलित नव्हती, त्यामुढे त्यपिकी कोणतं त्याला अभिमत होतें याचा 
निर्णय करणे श्क्य नाही. शंक राचार्याच्या मायावादाचीं बीजं उपनिष- 
दांत दिसत असटीं तरी त्यांच्या काठापर्यत त्याचें पूणं विवेचन कोणीही 
केले नव्हते, त्यामुं का लिदासाच्या भ्रंथांतही मयेचा उल्लेख आला 
नाही यांत आश्चयं नाही. काकलिदासापूर्वीच्या ब्रहयसूत्रे व भगवद्गीता या 
ग्रथांतही मायावादाला पोषक असे स्पष्ट उल्लेख आके नाहीत. कालिदास 
स्वतः शिवोपासक असला तरी तत्त्वज्ञानाच्या बाबतींत भगवद्गीतेचाच 
अनुयाय होता ह भाम्ही मागे दाखविके आहे. त्याची तत्त्वज्ञानविषयक 
मते शंकर, रामानुज, मध्व, वत्लभ इत्यादि जआचार्याच्या वेदान्तमतांरीं 
तंतोतंत जुकत नाहीत म्हणून तो कारमीरी गेव मताचा अनुयायी होता 
असे काही विद्रानांनी प्रतिपादिके आहे त्याचा आता विचार कर्. 
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काइमोरी शेव मताच्या स्पन्दशास्त्र व प्रत्यभिन्ञाशास्त्र अशा दोनं 
शाखा आहेत. येको पहिली नवय्या चतकाच्या आरंभी होन गेकेत् 
वसुगृप्त व त्याचा ज्लिष्य कल्लट यनी स्थापिरी व दुसरी त्यानंतर 
दहाव्या शतकात होऊन गेलेल्या सोमानंदाने प्रचरित केटी असे विद्रानांनी 
ठरविले आहे. पहिल्या मताचा मुख्य ग्रंथ शिवसूत्र हा काडमीरांतील 
महादेव मिरीवर उत्कोणंरूपने होता; श्रीशंकरांचा साक्षात्कार ज्ञाल्यावर 
वसुगप्ताने तेथे जाञन व तो उतरून घेडन प्रचछिति केला, अशीही संप्र 
दायिकाची समज्त आहे. तथापि ते मत वपुगृप्ताहून प्राचीन महदह 
दाखविण्याकरि्ताच ती समजूत प्रथम प्रचकिति ्ञाखी असावी, असें डां 
सर रामकृष्णपंत भांडारकरांनो अनुमान केके अदे. या मताचे तत्पू्वीचि 
गर॑य अगर उल्टेखही आददत नाहीत यावरूनही ते सनुमान सयुक्तिक् दिसते. 

तेब्हा हीं मते कालिदास्काटटीं प्रचकित होतीं असें दिसत नाही. शिवाय त्या 
मतांत व कालिदासाच्या तत्त्वज्ञानांत फारसे साम्य दिसत नाही व जं थोडेसं 
दिसते ते कवीच्या उपनिषदादि ग्रंथांच्या अभ्यासामुॐे मले असावें असं 
म्हणतां येते. काड्मीरी शेव संप्रदायांत ईरवर स्वेच्छेने जगताची उत्पत्ति 
करतो त्याला प्रवानादि उपादानकारणांची जरूरी लागत नाही करिवातो 

स्वतःही उपादान कारण होत नाही असं मानं जाते. जसा एलादा योगी 

आपल्या यौभिकब्लाने विविध पदार्थं उत्पन्न करू शकतो त्याप्रमाणे ईर्वरही 
स्वशभ्तीने जोव व जगत् यांची उत्पत्ति करतो असे त्या संप्रदायाचे अनुयायी 
मानतात. .निरूपादनसंमारमभित्तावेव तन्वते। जगचिचत्रं नमस्तस्मं कलारला- 
घ्य।य शूलिने ॥ ' या वसुगुप्ताच्या रनोकात तीच कल्पना ग्रथित केरी आदे. 
ईरवराला अन्य साधनांची जरूरी खागत नाही, ही कल्पना उपनिषदतिही 

आढगते व “उपसंहारदशेनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ।' प सारख्या ब्रह्यसू- 
त्रातही तिचाच उल्लेख केला आहे. कालिदासानेही आपल्या म्र॑थांत तेच 
मत प्रतिपादिके आहे. तथापि परमेइवर स्वतःही उपादनि कारण होत 
नाही ही कल्पना त्याला मान्य असावी अमं वाटत नाही, कुमार- 
संभवा'च्या दुसन्या सगति देवांनी केलेल्या ब्रह्यदेवाच्या स्तुतीत आत्मान- 
मात्मना वेत्सि . सृजस्यात्मानमात्मना । आत्मना कतिना च त्वमात्मन्येव 
प्रीयसे ॥' अता इरोक आला जहे, त्यांत परमेवर जगाची उप्पत्ति स्वतः- 
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मधूनच करतो व स्वतःमरध्यं त्याचा ल्य करतो असें स्पष्ट म्हटले अषि. 
दुसनयाही एका वावतीत कालिदासाचें मते कादमीरी कैवसंप्रदायाहून भिन्न 
आहे. जीव हा परम॑श्वररूपच आहे पण त्रिविधमलामुढे त्याला स्वस्वरूपे 
शान होत माही. ध्यानविधीने त्या मलांचा राकश्च क्षाल्यावर तें क्न होर्ते. 
यसे स्पन्दशास्ानूयायी मानतात. प्रत्यभिज्ञाशास्त्राचे मतत याहून थोर 
निराटे आहे. जीव हा मूर्तः परमेरवराहून श्चिन्न नसला तरी एखाद्या गुरने 

धनृग्रह् करीपर्यत त्याला स्वस्वरूपाघो मोद पटत नाही धसे प्रत्यमिनज्ञा- 
दारव्रानूयायी मानतात. मागे कादमीर ही कालिदासाची जन्ममृमि होती या 
मताचा विचार करतां, त्याच्या नाटकांवर प्रत्यभिज्ञामताची छाप षर्ली माहे, 
या मताचें आम्ही सविस्तर निराकरण केठे गहे. कालिदासाने भापत्या 
प्रयात कोटही केवछ गुरूपदेशाने जीवालया स्वस्वरूपाचें ज्ञान होतें असे 
म्हट्लेके दिसत नादी. स्पन्दशास्त्रात म्हटलत्याप्रमाणे योग हें मोक्षाचें साधन 
आदे असे काठिदासाचेहो मत आदे. पण ते मगवदुगीतेतदी माढठते. या- 
करितांच भगवद्गीतेच्या सह्या अध्यायांत योगविघीचें वर्णन आदते 
भाहे. काल्िदासाने जापल्या प्रांत अनेक पुरुषान मृबत्तीकरितां योगाचा 
अवरज केलेला दालविला आहे. मदन हिमाल्यावर आला तेष्हा 
स्वतः भगवान् दंवर पयंडकबन्ध आसन घालून व प्राणायामनिरोधाने 
निवात्त स्थलीं ठेवलेल्या दीपाप्रम्णे निष्कम्प राहन योगबद्टाने अम्तराट्म- 
द्णनात मग्न होते असे कमारसंमवां'त वणि भै. “रघृवंशां 'तही (तमसः 
परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः । [रघन योगसमाधीने अज्ञानाच्या 
पर्टाकड असलेत्या अविनारी परमाल्म्याची प्राप्ति कर्न घेतरी.] असे 
मटक आहे. तथापि यावरून त्याला कारमीरी हैव संप्रदार्यातीर प्रत्थ- 
भिज्ञामत सवेस्वीं मान्य होते असे दिसत नही. 

काकिदासाने "रघुवंशं 'तील अनेक रालांचौ भरणोत्तर गति वणिी 
आहे त्यावरून त्याच्या दृष्टीने मनुष्याचे अत्युच्च ध्येय काय असावें हं 
भजमावतां येतत. दिलीपाने नन्याण्भव अश्वमेष यज्ञ करून मत्युनंतर स्वर्गा- 
रोण करण्याकरितां जणूं काय नव्याण्णव पायन्याच तयार केल्या. अजाने 
गंगाव सरयू य्या संगमने निर्षाण क्षारेल्या तीर्थात देहत्याग करून 
रवर्गाति इन्दुमत्ीची प्राप्ति कर्न धेवष्टी व नंवर विच्यासह् नन्दनवनांतीश 
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कीडागृहांत तो रममाण क्षाला असे त्याने वणे आहे. तसेच “मेव- 
टूतां'त भलकेतील यक्षांच्या विव्रिधं विलासांचें रम्य वर्णन बाले आहे. तथापि 
स्वर्गाची प्राप्ति करून षेञन तेथील सुखात रममाण होणें है त्याच्या 
दृष्टीने अत्युच्च ध्येय होतें असें दिसत नाही. तयषेह कर्मजितो लोकः क्षीयते 
एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते।' या छांदोग्य उपनिषदांतील (८,१,६) 
उक्तीभ्रमाणे स्वर्गातील सुखेन हीं नाश्चवंते असतात. भगवदृगीतेतही ते 
तं भुक्त्वा स्वगंलोकं विशार क्षीणे पुण्यं मर्त्यलोकं विशन्ति ।*(९,२१) असें 
म्ह॒टखे आहे. स्वर्गातील सुखोपभोगामृढे पुण्यसंचय रहास पावतो ही कल्पना 
कालिदासाला संमत होती. म्हणूनच स्याने आपल्या मेघदूरतां'त "पुण्यसं चय 
कमी क्ञाल्यामृढे स्वर्गीय जनांनी मूमीवर येउन आपल्या अवशिष्ट पृण्या- 
ईने उज्जयिनी नगरीच्या रूपाने स्वर्गाचा एक संदर भागच वसविला आहे ,' 
भक्षो उप्प्रक्षा केली माह. स्वर्गातील सुखे अक्षय्य नसल्यामृठं मारीचा- 
श्रमांतीख कऋषि त्यांचा मोह दूर सारून उच्चत्तर पदप्राप्तीकरितां सदैव 
पतपडचर्या करीत होते असें त्याने "शाकुंतलांत दाखविरलं आहे. स्वगंप्राप्ति 
शारी तरी जन्म, नरा व मरण यांच्या फ्यांतून मनुष्य सुटत नाही 
म्हणून त्याने 'चाकुतल्या'च्या भरतवाक्यांत स्वगेप्राप्तिन मागतां आप- 
ल्याला पुनजेन्मांतून मुक्त करावें भश्शी शंकराना प्रार्थना केकी भह. 
तेब्हा ससारातून मुक्त होण्याला यज्ञयागादि साधने उपयोगी पडत 
नाहीत; योगामभ्यासाने परमेहनरस्वल्पाचें ज्ञान कर्न पेतत्यानेच मोक्ष 
प्राप्त करून घेतां येतो असे त्याच मतहोतें ह निविवाद आहे. 
व॒र्तेच त्याने (तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः।' या 
्लोकार्घात सांगितटे आहे. रघु हा अत्यंत सच्छील, दानकशूर व कर्तम्य- 

तत्पर राजा होता. धमंशास्तरांत सांमितत्याप्रमाणं त्याने प्रजेकष्न 
वर्णाश्रमधर्मचिं पालन करविल, इतकच नण्े, तर स्वतही गृहस्थाश्रमांतील 
सवं कर्त्ये पार पाड्न सन्यासाश्रम स्वीकारला; व योगाम्यासाने परमात्म- 
दद्च॑न प्राप्तकरून घेन मरणोत्तर अविदेच्या पलीकडे असत्या परमत्म्याची 

प्राप्ति कर्म षेतरी असें कवीने म्ट्टलं भारे. प्रत्यमिज्ञादर्शनांतत्याप्रमाणे 
त्याला स्वतःच्या शिवस्वरूपाची ओढल पटली भे म्हटले नाही, हं रक्षा 

न.भा.८. . .३३ 
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ठेवण्यासारखं भाहे. कालिदासाच्या वरील पंक्तीवरून मोक्षावरस्थेत जीवंदवर- 
भेद कायप रहती असं त्याचं मत होते असे वाचकांस वाटण्याचा संभव 
आहे.तथापि त्याने इतरत्र (रघ्० १८,२८} केलेल्या "स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम' 
या वर्णनावरून परत्रह्मरूप होऊन जाणें हेच त्याच्याही दृष्टीने उच्चतम 
ध्य लोत याते मंशय राहत नाही. 

प्ररमात्म्याच्या प्राप्तीकरितां योगाभ्यासासारसीं आणखीही दोन 

साधनं कालिदासाने प्रसंगवशात् उल्लेखिलीं आहेत. 'विक्रमोवेशीया"च्या 

अन्तर्यश्च मुञुश्चुभिर्नियमितप्राणा दिभिद्धम्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्ियेगसुरुभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 

या मंगल इलोकार्धात मुमुक्षु जनप्राणायामादि साधनांनी ज्या हृदयस्य 
करां दशन पेण्याचा प्रयत्न करितात तो एकनिष्ठ भक्तीने खौकर प्रसन्न 

होतो असं म्हटलें भाहै. तसेच फलेच्छा टाकून स्वकर्तव्यं केलीं असता 
मनुष्य संसारातुन मुक्त होतो हे त्याने माश्तिः सागरं तीर्णः संसारमिव 
निमंमः। ' (रघु० १५, ६०})या उपमत सुचविले माहे. योगसाधन, निष्काम - 
कमयानग, भक्तियोग है एकाच परम॑डवरारखा पोचण्याचे निरनिराठे मामं 

आहेत, प्रत्येकानें आपापल्या शक्तीप्रम्णिं त्यांचा उपयोग करावा, असे 

त्याच मत दिसते. हेंच त्याने खालील इ्लोकात सांगितले भाहै- 

बहुधाप्यागमेर्मिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
स्वय्येव निपतन्त्याघा जाह्ूवीया इूवाणैवे ॥ रबु ° १०, २६. 

श्रीमद्भगवद्गीतेमध्यही ज्ञान, पातञ्जल्योग, भक्ति, निष्कामकमं या 
पर मेऽवरप्राप्तीव्या विविध साधनांचं वणन करून त्यांचा समन्वयकेला भा 

तीच दष्ट कालिदििाचीही होती ह वरील विवेचनावरून दिसून यर्दले 

, काकिदासाचा केर्मवाद व पुनर्जन्म यावर विक्वात् होता हं भम्टौ 
मागीर प्रकरणात दाखविलं आहे. स्वतःच्या कर्मामूर्टेच उवी व हरिणी 
या अप्सरांस मृत्युलोकति यावे छागले. "आ्म्याा स्वकर्मानुसार मरणोत्तर 
गति प्राप्त होत असत; तेव्हा त देहत्याग केलास तरी तुला परणोकीं तुह्या 
पत्नीचा सहवास प्राप्त होईल अस नाही ' भसे सांगन वसिष्ठांनी अजारा 
पत्नीशोकापासून निवृत्त करण्याचा प्रयत्न केटा भसे त्थाने दाखविले 
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आहे. मनुष्याला कतेकर्माची फे भोगिरीच पाहिजेत. फक्त ॒ज्ञानानेच 
त्याला व्यचि भस्म करतां येते, हें भगवदगीतेतील तत्त्व (दतरो दहने 
स्वकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन बह्किना' । [दुरा म्हणजे रघु ज्ञानरूपी वह्वीनं 
स्वकमचिं दहन करण्यास प्रवृत्त ज्ञाला.] या इछोकारधाति कवीने उल्लेखिले 
आहे. मोक्षप्राप्तीकरितां इद्द्रियनिग्रहाची अत्यंत भावश्यकता असते हेही 
त्याने अन्यत्र (रघु० ८ २३) प्रतिपादिके भदे. 

जीव जन्ममरणाच्या फर्यांतून जात असल्याम्ं कित्येकदा नकठत 
पूवजन्मीच्या गोष्टींची आठवण होऊन तो खिन्न होतो असे कालिदासाने 
कांही ठिकाणी म्हटले आहे. विहवामित्राबरोबर राम वापनाश्रमीं प्राप्त 
क्ञाला; त्यावेढीं आपल्या पूर्वावतारांतीक कृत्ये त्याला आरवत नब्हतीं, तरी 
त्याच्या अन्तःकरणांत खढबढ उडाटी भसे त्यने"रधृवंशां त(रघ् ° ११,२२) 
वाणे आहे. 'लाकुतलां तीक खालील श्लोकांतही तेष तत्तव ग्रथितकेले अद्हे- 

रम्याणि वक्ष्व मधुरांश्च निशम्य शब्दान् 
पर्यत्सु की भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः! 
तच्चेतसा स्मरति नूनमयोधपूत 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ शाकु० ५,२. 

अलीकड अमेरिकेत परलोक्विद्येके संशोधन चाल् अहे; तेये संशोधकांना 
अशा तरहेचे अनुभव येत असकेलों माणसे ढढलीं आहेत व स्यावषून 
त्यांना पुनजंन्माची कल्पना पटू छागरी आहे; ते पाहुन कालिदासाच्या 
सुक्ष्म मानससंशोधनाचें कौतुक वाटते. 

यानंतर आपण कालिदासाच्या समाजविषयक विचारांकडे वदु. 
बोद्धधर्माने जातिभेदाचें उच्चाटन केले होतें व संसार दुःखमय आहे असें 
लोकांच्या कानीं कपाढीं ओरड्न आबाखवृद्धांस संम्यासमार्गाचा उपदेश 
चालविला होता. या उपदेशाचा भस्वाभाविकषणां व मनृष्याच्या नेसगिके 
मनोवततीशीं विरोच लक्षांत घेऊन सनातन घर्माच्पा पुनरज्जीवना्ं 
लिहिलेल्या स्मृतींत वर्णाश्निमधर्माची श्रेष्ठता भ्रतिषादिकी होती. कालि. 
दासाने अपत्या 1 थात व्याचीच महती गाही आरै. “रकुवंशां तील शेष्ठ 
राजांनी आपल्या राज्यांत प्रत्येक जातीचे लोक अपापरीं कर्त्ये करीत 
भाहेत कौ नाही याकड़ पूणं लक्ष दिले होते असें कालिदासाने वणे आहे. 



२६८ ८. काडलिदासीय विचारं 

दुष्यन्ताच्या राज्यात हलक्या जातीचे लोकही वाईट मार्गाने जात नसत, 
असें 'शाकृतलां'त म्हटे आहे. ब्राह्मणादि वर्णानी मापापलीं स्मृत्युक्त कमं 
केलीं असतां राज्यात सर्वत्र भरभराट होते, लोक दीर्घायुषी होतात, 
त्यांच्यावर मानवी व दंवी आपत्ति येत नाहीत, असें दिलीपादि राजांच्या 
राज्यव्यवस्थेच्या वर्णनांत कवीने सुचविले आहे. वर्णघर्माबरोबर आश्रम- 
घर्माचाही कालिदासाने पुरस्कार केला आहे. “दश्वऽभ्यस्तविद्यानां यौवने 
विषयैषिणाम् । वाष्ंके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥ [रधवरंशांतील 
राजे बारपणीं विद्येचा अभ्यास करीत, तारुण्यांत विषयोपभोग घत, वद्ध - 
पणांत छऋषीप्रमाणे तपोवनांत राहून तपश्चर्या करीत आणि शेवटी योगाने 
देहत्याग करून मृक्त होत. ] या वर्णेनांत त्याने आश्चमधर्मातील कतव्य थोड- 
ज्यांत सांगितलीं आहेत. त्याच्या ग्र॑थांत राजेलोकांचा जीवितक्रम अगदी याच 

तर्हेचा वणिखा बाहे. त्याच्या नाटकांतील राजकुमा राच बालपण एला्या 
आश्रमांतच गेलेले दाखविले आहे. बालपणीं ब्रह्मचयंत्रत पान्रून विद्या संपा- 
दन करावी व नंतर तारुण्यांत विषयोपभोग घ्यावा, जगांतील सुखं मनृभ- 
वावीं व आनंद लृटावा; पण त्यांतही “ न पुनरेति गतं चतुरं वयः“ (रघ्° 
९,४७) [ उपभीगक्षम वय म्हणजे तारुण्य पुनः येणार नादी.) म्हणून 
सदैव विषयासक्त होन कशरीराची हानि क्न घेडं नये; एकदा इन्दि - 
यांना विषयोपमोगाची चटक लागली म्हणजे त्यांना त्यापासून परावृत्त 
करणे अत्यन्त कठीण जातें, हें त्याने अग्निवणं राजाच्या विलासाचें वणेन 
करताना स्पष्ट म्हटले अहे. इंद्रियतप्तीपेक्षा इंद्रियनिग्रहुच श्रेष्ठ है त्याने 
“रधृवंशा"च्या तेराव्या सर्गात शातकर्णो व सुतीक्ष्ण या ऋषीच्या परस्पर- 
विरोधी जीवनक्रमाचीं चित्रं जवठ जव ठेऊन दाखिल आहे. है दोषेही 

ऋषि महान् तपस्वी, त्यांच्या उग्र तपश्च्येला मिजन इन्वराने दोषांसही 
मोह पाडण्याकरितां अप्सरा पाठविल्या. शाठतकर्णी ऋषि त्याच्या जलखयांत 

सापडला व पञ्चाप्सर नामक सरोवरांतीख अदुद्य प्रास्रादांत त्यांच्या 
नृत्यगीतादि विलासांनी भापखा काठ घां लागला. याच्या उलट सुती- 
क्णाची स्थिति. त्याच्याही समोर येऊन त्याच्याकडे सस्मित कटाक्ष फेकून 
व कांही भिषाने आपल्या शरीराचा मेखलछांकित भाग मंवट अनावृत 
करून अप्सरांनी त्याला भुरढ पाडष्याचा वल्ल केला. पण ल्यांच्या 
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महास बरी न पडतां तो पञ्चाग्निसाधन करीत होता असे काटिदासाने 
णिले अहि. ' प्रजायं गृहमेधिनाम् ' [अपत्योत्पत्तीकरितां गदस्थाध्रम] है 

ध्येय त्याने वाचकांपुढे ठेविके आह. सवं आश्रमात गहुस्थाश्रपमर ष्रेष्ठ 
कारण तो. सर्वोपिकारक्षपन आहे, म्हणज त्यांत मनुष्यास् स्वं प्राण्यावर 
उपकार करतां येतात असें त्याने म्हटले आहे, गृहस्थाश्रमांतील स्वजाति- 
प्राप्त कमे केल्यावर वद्धपरणीं एखाद्या तपोवनांतः जाऊन कऋषींच्या सहु- 
वासांत आत्मानात्मविचार करावा, योगाभ्यास शिकावा व व्यायोगे सेवरीं 

देह ठेवन जीविताच सार्थक्य करावें अशी कालिदासाची शिकवण भाषे 
कालिन्ासाने प्रसंगोपात्त अनेक कौटिक व सामाजिक सदगणांचा 

उत्लेख केला आहे. मातुपितुप्रेम, पतिपत्नीप्रेम, बन्धुप्रेम, अपत्यप्रेम 
इत्यादि कृटुबसंस्थेला आवहयक असलेल्या विविध प्रेमाचीं मनोहर चित्र 
त्याने आपल्या प्रधाव काढरीं आद्ेन. स्वतःला चौदा वर्पे वनवासांत पाड- 
विणाव्या केकेयौविषयींही रामाला किती भादर होता, "माते ! भामे 
वट़ील स्वर्भ॑साधनीभत सत्यापासून चटक नाहीत यचँ श्रेय तुलाच अहे 
असें म्हणून त्याने तिचौ क्ज्जा कशी दूर केली ते कवीने सुंदर वणले 
आहे. याक्षिवाय वडीर माणसांची अज्ञा तिच्या युक्तायुवततेचा विचार 
न करतां फाठावी (अज्ञा गुरूणां हघविचारणीया), पूज्य जनांचा आदर 
करावां (प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपुजान्यतिक्रमः। ), अतिथी स्वागत 
करावे, घिद्धानांचा गौरव करावा, असा उपदेश त्याने भ्रसंगोपात्त केला आह. 

काकिदासाच्या ग्रंणंवरून त्याला प्रोढविवाह संमत होता याविषयीं 

वाद नाही. मालविका, पावती, शकुंतला, इन्दुमती, या कालिदासाच्या 
ग्र॑थातील मख्य नायिका व्रिवाहकालीं विविधकलानिपुण प्रौढ अशा दाख. 
वित्या महेत. या सर्वान स्वतःच्या पतींची निवड केटी आहे, त्यावखून 
कालिदासाला प्रीतिधिवाह् संमत होता असे काटी प्रतिपादितात, तर काही 

'शाकुंतला'च्या पांचम्या अंकांतीर शर्कुतलाप्रत्यादेशांतील “अतः परीय 
कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः । अज्ञातहूदयेषवेवं वं रीभवति सौहृदम् ॥' [ए शतां - 
ती मंत्री विरोष विचार करून करावी; नाही तर ज्यांष्या मनाची पूर्णं 
ओढख क्षाङी नाही अशांच्या बावतीत प्रेमां प्थंवसान वरात होते.] पा 
दादगंरवाच्या उक्तीकड़ बोट दाखवून कालिदासाटा त्याचे दुषरिणाम 
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दिसत होते असें म्हणतात. पुष्कढदा सत्य सुवर्णं मध्णांतं सापडतें अपं 
म्हणतात तसे ते येथेही दिसते. कालिदासने "रधृवंशां ' ती राजांचा सर्वत्र 
प्रीति विवाहच बणिला नाही. दिलीप, रघु इत्यादिकांचा हल्खीच्या प्रमाणेच 
ब्राह्म विधीने विवाह क्षाल्याचें वणले आह.राम, कुश इत्यादि काही राजाच्या 

पराक्रमामूठें त्यांना विशिष्ट स्तवरिया मिटढाल्या असें दाखविले अहे, त्यांतही 
प्रेमाचा संबंष येत नाही. हे संबंध दुःखपर्यवसायी ज्ञले होते असें 
कोठेही वर्णन नाही. म्हणून प्रीतिविवाह् कौट्भ्बिक सुलाला आवदयकच 
आहे असें त्याचं मत दिसत नाही. पण अर्थात् त्याचें त्याखा वावडही 
नन्हतें ; नाही तर त्याने भापल्या सवं नाटकात त्याचीं रम्य चित्रं रंगविलीं 
नसती. उवी व शकुंतला यांच्यावर विवाहानंतर धोर् आपत्ति येतात है 
खरे ; पण त्याचे कारण त्यांचा प्रमयविवाह है नयून भवितव्यता है होते 

असें आम्ही मागे दाखविले आहे. नाटकातीर एखाद्या पात्राच्या उद्गारांत 
कवीच्या मताचें प्रतिबिब पाहुणे योग्य होणार नाही, विशिष्ट परिस्थितींत 
एखाद्या पात्राखा जसे विचार सुचतील तसेच त्याच्या तोडी धाल्णे यांच 
कवी कौशल्य दिसून येते. तथापि केवठ बाह्य सौदर्यावर बसलेले प्रेम 
टिका नसते म्हणून प्रमी जौवांनी विवाहपूर्वो आपापल्या मातापित्याची 
संमति घ्यावी व त्यांनीही सवं गोष्टींचा विचार करून आपल्या केन्यापूत्रांच्या 
सुखाला योग्य तो सल्ला द्यावा असते त्याच मत दिसते. हे त्याने श्रीः 
साभिलाषापि गुरोरनज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाङक्ष ।' या (रघ्० ५,३८) 
पक्तीतील गंभीर स्वभावाच्या कन्येच्या उपमेने व्यक्त केके अहे. 
त्याच्या सवं नायिकांत पार्वती ही श्रेष्ठ दिसते. पावतीने आपल्या तपश्चर्येन 
व एकनिष्ठ प्रेमाने शंकरांला वश केल्यावर एकदम त्याच्याशी गांधर्वं 

विवाह न कावतां "माहा पिव्याची संमति घ्यावी' असे सखीदरारा सत्याना 

सुचविके असे कठोने ॥कुमारसंमवां'त वणिले आहे, त्यावक्नषही वरील 
भनुमान युक्त दिसेल. | 

राजकारण- कालिदासाच्या तीन्ही नाटकाचा व "रधुवंश' या प्रधान 

काव्याचां विषय राजचरित हाच भसत्याने त्याने आपके राजकारण- 
विषयक विचार अनेकं टिकाणीं व्यक्त केरे महेत. राज्यसंस्था कोणत्या 

प्रकारची असावी, राजाच्या अंगीं कोणते गुण असवे, ल्याचीं व प्रजेचीं 
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परस्पराविषयीं कर्तव्यं कोणतीं, कायदे कोणी करावे, कर किती मयदि- 
पर्त बस्तवावे इत्यादि अनेक बाबीविषयीं आपणीं मते निरिचत क्न 

त्याने आपल्या प्रंथांत प्रतिपादिलीं आहेत त्यांचा एकत्र विचार करणे 
मनीरजक होईल. 

कालिदासकाली हिदुस्थानाति काही गणराज्य मस्तिल्छात होतीं, 

तथापि त्याचे कोदही त्याने वर्णन केले नाही. त्याच्या प्र॑थांत त्याचें वर्णन 

करण्याचा प्रसंग भाला नसावा किवा त्याला ती राज्यपद्धति प्रसत नसावी. 

नाही म्हणावयास 'उत्सवसंकेत' नामक ह्िमारखयांत राहणान्या "पर्वतीय 

गर्णाचा रधदिग्विजियांत एकदा उस्लेख आला आहे; पण त्यावकून त्यांच्या 

युद्धपद्धतीशशिवाय त्यांच्याविषयीं जास्त माहिती मिढठत नाही. एकंदरीत 

आपल्या करवीला प्र जाहिततत्पर एकतंत्री राज्यपद्धति पसंत होती असे दिसते 

'मालविकाग्निमित्रां'त एकदा मंत्रिपरिषदेचा उल्लेख भला आहे; षण ते 

मन्त्री लोकानी निवड्न दिलेले दिसत नाहीत. शिवाय त्याचं मत राजावर 
धनकारक होते असेही वाटत नाही. कौटिल्याच्या .अधशास्व्रां'त सल्लागार 
मन्त्री व कायफारी अमात्य वांच्यामध्यं फरक केला आहे, तसा कालिदासाने 

केटेखा दिस्त नाही. कारण वर उत्छेखिरेल्या मन्त्रिपरिषदेला अमात्य- 

परिषद् अमेही म्हटले आहे. अमात्य, मण्त्री व सविव हे शब्द कालिदासानं 

समानार्थकः योजिकेले दिसतात. या मन्त्यांचा सल्खका धेञनं योग्य वाटेकते 

राजा करीत अमे. राजाला कांही कारणाने राजधानी बाहेर जावे कागले 
तर तो मन्त्यावर राज्यकारभार सोपव्न जात बसे. वसिष्ठाश्रमीं जाताना 

दिखीषाने, गन्धमादनपवतावर उर्वेशोसह विहारार्थं जाताना पुरूरव्याने व 
राजधानीत असतांही विषयोपभोगपर अग्निवर्णानं राज्यधरा सचिवांच्या 

स्वाधीन केकी होनी असे वणेन आल अहे.राजाला आकस्मिकेपणे मृत्यु आला 
असतां व्याच्छा मुखाला गादीवर बस्तविण्याची व तो भल्पवयरके मसल्यास 

त्याच्या मातेखा साहाय्य करून तिच्याकड्न योग्य रीत्तीने प्रजापालन कर- 
विण्याची जवब्ावदारीही त्यांच्यावरच असे. यामृढ पृष्करढदा मन्त्याच्या 
हातांत बरीच सत्ता असे यांत संक्षय नाही व काही राजे मन्त्रयांच्या धोर- 
णाने वागत असत. मृगमा ह एक व्यसन मानर्ण्यांत आल्यामुटे दश्चरथ 
मन्त्याची संमति षेउन मृगयेस गेला असें कालिदासाने णिते आदे. 
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राज्यांतील निरनिराटधघा खात्यांच्या मधिकान्यांस्र 'तीषं' अली संज्ञा असे. 
त्यांचाही उ्टेख कालिदासाने केला गाहे. (रघु° १७,६८}. 

एकतंत्री राज्यपद्धतीवर मुख्य आक्षेप हा कौ सवं राज्याचा कार- 
भार एका व्यक्तीच्या मर्जीप्रमाणे चालत असल्यामुढठं तो दुरव्॑तनी निघा. 
ल्यास प्रजेवर अन्याय व जृलूम जबरदस्ती होण्याचा फार संभव असतो. 
तसे न व्हावे म्हणून आमच्या प्राचीन राज्यश्ास्त्रज्ञानी दोन संरक्षक 
उपायांची (8695148) योजना केलो होती. व्यांपिकी पहिला हा 
की कायदे करण्याची सत्ता राजाच्याहाती न ठेवतां ती विदान् व निःस्पृ् 
ऋ्षिवर्गाच्या हातीं ठेविद्टी होती. राज्यकारभारास जरूर तं बहुतेक 
कायदे स्मृतीत लिहून ठेविले असत. त्यांत फरकं करण्याचा अधिकार 
राजास नब्ह्ता. कालमानाप्रमाणें कायात फरक करण्याची जरूरी भासे, 
त्या वीं नवोन स्मृति लिदहित्या जात किंवा प्राचीन स्मृतीतून नवीन 
कालाला याग्य तो अयं काटीत असत. कायदा बद्र्लछा तरी तो बदलला 
नाही असें दाखविण्याचौ पद्धत ( 1161100 ) प्रत्येक देशाच्या प्राचीन 
न्यायशास्त्राति आढटते. राजाने मन्वादि स्मृतीतील काययांचीच भंमल- 
नजावशी करावयाची हं कालिदासाने “नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव 
धर्मो मनुना प्रणीतः।' (रधु° १४,६६) ; रेखामात्रमपि क्षृण्णादामनोवत्मनः 
परम् । न व्यतौयः प्रजारतस्य नियन्तुनभिवृत्तयः ॥' (रघु० १,१७) या 
लोकांत सचत्रिके माहे व न्याय करताना अतिथि राजा धर्मवेत्त्याचें 
साहाय्य घेत असे असं स्पष्ट म्हटे आहे (रधु° १७,३९) . दुसरा संरक्षक 
उपाय हा की राजकुमारांस उत्तम शिक्षण देऊन व इन्द्रियनिग्रहे 
महत्व त्यांस पटवून त्यांच्यपेकी योग्य त्या कुमारासच युवराज करीन 
असत. कौरिल्याच्या 'अयंगास्त्रां'त राजकुमाराच्या रिक्षणादिषर्यीं सविस्तर 
विवेचन भह व कामखोमादि दुगृणानी नाग परवलेत्या अनेक राजांचीं 
उदाहारणे देऊन 'तस्मादरिषड्वगंत्यागेन इन्द्रियजयं कुर्बति' [स्वशषरीरांतील 
षड्रिपृंचा त्याग करून इन्द्रियांवर स्वामित्व मिदटवावे] मसा उपदेशा केला 
आद्रे. कालिदासकाठीहौ समूद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त इत्यादिकांची विद्त्ता 
कलानंपुण्य वगेरेबदृल जे शिलालेखांत उल्क अ!ढठतात, त्यांव्न त्यांच्या 
शिक्षणाबदुल वांगी काढठजी षेतरी जात असे भते दिसते. मानें 
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प्रयागच्या स्तंभ।वरील हरिषेणकृत प्रशस्तींतील एक शलोक दिका आहे, 
त्यावषून पहिल्या चंद्रगुप्ताने इतर राजकुमाराना दूर सारून समुद्र 
गुप्ताला केव त्याच्या योग्यतेमृरेच आपला उत्तराधिकारी नेमटे होतेह 
स्पष्ट दिसते; वया अ्थचि उल्ठेख गृरप्ताच्या इतर कशिलाटेखातूनही 
ञ।ढठतात. काकिदासानेही "रघुवंशं त दिरीपाने रघुच्या शिक्षणाची 
किती काठजी पषेतखी होती तें वणिके भाहि व "निसगेसंस्कारविनीत 
इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजक्षब्दभाक्। (स्वभावतःच व रिक्षणानेही तो 
विनयसंपन्न क्षाला गाहे असे पाहून त्याला युवराज केले.) भसे स्पष्ट 
म्हटले भह. राज्यावर आल्यावर अतिधि राजाने बाह्य शत्रूस जिक- 
ण्याच्या अगोदर सहा अंतःशत्रुना जिकले; दशरथाला मृगया, चूत, मद 
ञाणि स्त्रिया यापिकी कशाचच व्यसन नन्दते (रघु० ९, ७); दिरीप 
ज्ञानी होता तरी वावद्क नब्हता, बलवान् होता तरी क्षमाशील असे, 
दाता होता तरी बढाईखोर नन्हता, इत्यादि वर्णेनांत राजाच्या गीं 
कोणते गुण असावेव त्याने कोणतीं व्यसनं टाढ्ावीं याचे त्याने दिग्- 
दर्शन केले महि. राजाने आपला जोवनक्रम कसा ठेवावा याविषयीं 
कोटिल्याने आपल्या अर्थश्षास्त्रात सविस्तर विवेचन केले आहे. त्याने 
दिवस क रात्र मिन चोवीस तासांचे सोढा भाग करून प्रत्येक भागास 
निरनिराटों कर्तव्यं नेम्न दिलीं होतीं, त्या नियमाप्रमाणे कालिदासाचे 
नायक चालतांना दिसतात. (रात्रिदिवविमागेषु यदादिष्टं महीमृताम् । 
तत्सिषेबे नियोगेन स विकल्पषराडमुखः ५ रघु° १७,४९) .सकाठीं राजक्ये 
पाहून क्षाल्यावर (कार्यासिनादूत्थितः) विहाराच्या वेढीं राजा उवंशीें 
चिन्तन करीत होता, असे “विक्रमोवंशीयांत दाखविले आहे. 'शाकुंतलां त 
केण्वेहिष्य शकुंतलेसह राजाकडे येतात त्या वेठीं तो लोकि न्यायनिवाडे 
करून नुकताच उषठलेका होता; त्यामढं तपस्वी मपणास मेटावयास भके 
महेत असे त्यास कटविण्याचें कंचुकीच्या जिवावर येते. या सवं उनल्ले- 
खां वरून राजान सदव प्रजाहिततत्पर राहावे, त्यांत स्वसुखाचा अभिलाष 
धर नये असा उपदेश काकिदासाने केला अहे. किबहूना राजाया 
शद्राची व्युत्पत्ति 'राज्-रोभणे' यापासून न लावतां "रञ्ज्-अनृ रंजन करणे 

नन्भा.८.. ,२४ 
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या धातूपासून लावून ( तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृति रञ्जनात् । ) 
भ्रजानुरञ्जन हेंच राजाच ध्येय असावे असे त्याने सुचविले आहे. 

कर-राजाला प्रजेकडून प्राप्तीचा एकषष्ठांश कर म्हणून भिढत 
असे. हा स्वं वर्णावर व आश्वमांवर बसविलेखा असे (यथा स्वमाश्रमैशचक्र 
वर्णैरपि षडंशभाक् । रघु° १७, ६५). अरण्यांत राहृणारे वानप्रस्थ व 
तपस्वी हेही अरण्यांत उत्पन्न होणाभ्या नीवारषान्याचा षष्ठांश राजाच्या 

अधिकान्याना देण्यासाठी नदीच्या काठीं रास करून ठेवीत असत (तान्युञ्छ - 
धष्ठाडिकतसंकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित् }. तथापि दृष्यन्ता- 
सारखे महात्मे त्याची अपेक्षा करीत नसत. त्या एेवजी अरण्यवासी 

खोक आपणास स्वतःच्या तपश्चर्येचा सहावा हिस्सा देतात (तपःषड- 
भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः। शाकु ° ) असे दुष्यन्त म्हणतो. संपत्तीच्या 
शोभमाने राजान प्रजेकड्न पसा उकं नये, कर म्हणून घेतकेल्या पशाचा 
वियोग प्रजेच्या कल्याणा्थच केला पाहिजे हँ तत्व कवीने अनेक 
ठिकाणीं प्रतिपादिले माहे. ( प्रजानामेव भूव्यर्थंस ताभ्यो बलिमग्रहीत् । 
सहस्रगणमृत्ल ष्ट मादत्ते हि रसं रविः । रधु° १, १८}. रधने दिग्विजय 
करून जी अलोट संपत्ति मिठविली तिचा विनियोग यज्ञ करण्यात केका. त्या- 
नंतर एक विद्वान् ब्राह्मण गृरुदक्षिणेकरितां भला; त्यावेडीं स्वतःच्या 

इभ््रतीकरितां प्रजेवर जास्त करन लादतां त्याने प्रत्यक्ष कुवेरावर चालं 
करण्याचें ठरविछे व त्य।च्याकदडून भिठाठेली सोन्याची सवं रास त्या ब्राह्मणा- 
स देऊ केरी. दुष्यन्ताच्या राज्यति कोणी अत्यंत धनवान् व्यापारी निपुत्रिक 
असतां मेला; तेन्हा तत्कालीन कायद्याप्रमणे त्याची सर्वं संपत्ति राजाखा 

भित होती, तरी तिचा लोभन धरतां त्याची कोणी स्त्री गर्भवती 

असल्यास त्या गर्भाच्या निं ती राखून ठेवावी अशी दृष्यन्ताने आज्ञा केली. 
यातलून राजे लोकांच्या अंगीं निर्छोभपणा अवर्णं कपे अवक्यक अहै तें 
कालिदासाने दाखविले आहे. 

राजकतव्ये-लोकांकड्न करभार षेतल्यामुढं राजाला अनेक कर्त्ये 
प्राप्त होतात. व्यपिकी प्रमृखां चा निदंश "प्रजानां विनयाधानद्रक्षणादभरणा- 

दपि। स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥' (रघु° १,२४})या श्टोकात 
केला आहे. खोकांचें रक्षण करणे, त्यांना शिक्षण देणे व त्याना उपजीविकेचीं 
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साधने प्राप्त करून देणे हीं राजाचीं मुख्य कर्तव्यं "रघुवंशां तीक राजानीं 
उत्तम रीतीने पार पाडली होती अपं कालिदासाने दाखविले आहे. त्यांच्या 
कारकीर्दति लोकाना दात्रुची स्वारी माहीत नन्हती; दिलीपाच्या कडक 

शिस्तीमुठं लोकाना चोराची जाणीव भषितील तद्विषयक शब्दावरूनच होतं 
मसे; पृत्रजन्मोत्सवप्रसंगीं मुक्त करण्यास त्याच्या वंदिखान्यात एकही 
कंदी नव्हता ; त्याच्या राज्यात इतकौ शांतता व॒सुव्यवस्था होती की 
रात्रीं विहारस्थलीं जात असतांना श्रमल्यामूक्ं अभिसारिका वाटेवरच 
निद्रावशच क्षाल्या, तरी त्यस्या अगावरील वस्त्र हल्विण्याची वा-याची 

छाती नव्हती. देगरथाच्या राज्यात रोगरार्दूही नब्हती मग रतरचें नांव कुठले. 
(रघु० ९,४) ; अतिथीच्या कारकोर्दति व्यापान्याना नया विहिरीसारस्या 
व वने उपवनांसारखी वाटूं लछागलो. उत॒ग परवेतावरते घरांतल्याप्रमाणें 
निःशंकपणे वावरू लागले.( रधु ° १७,६ ८५) ; इत्यादि वणन ‹रघुवशांत' अलि 
आहे. व्यापाय्यांप्रमाणे तपडचर्यां करणान्या क्रषिवगचिं राक्षसांदिकांपासून 
संरक्षण करणे हँ राजाचें प्रवान कर्तव्य मानले जात अपे. म्हणून आषपणा- 
कड तपस्वी आके असें समजतांच कऋषींच्या तपहचर्यत कांही विघ्न ठर 
आके नसेलना ? तपोव्नांतील प्राण्यांना कोणी इजा तर केली नाही ना? 

माहा दृष्कृत्यां मुके अरण्यांतील लता वक्षांना पुष्प व फटे येण्यां धांव 
नसेल ना? असे नानां प्रकारचे विकल्प दृष्यन्ताच्या मनांत येतात, 
मशा तहेचेच प्रन रधुने कत्सास विवारञे आहेत ( रघु° ५,५-९ }. 
त्यावरून राज्यांतीर क्षांतता व सृुव्यवस्था यांविषयी कालिदासाचे विचार 
समजून यतति. 

शिक्षण--खोकांना शिक्षण देणे हही राजाच प्र धान कतव्य भानले 
जात असे, याकरितां राज्यात ठिकरिकाणीं नदीच्या काटी कषीचे अभ्रम 
भसत् व त्यांच्या निर्वाहाकरितां भोवतालची जमीन राखून ठेविलेली असे. 
तेथील श्िक्षणक्रम निविध्नपर्णं चाखावा म्हणून राजानं एक भधिकारीही 
नेमलेखा असे. आपण अशा तन्हेचा अधिकारी असून आध्रमांतीर कृत्यं 
निविघ्नपणें चाख्टीं जहल कायं हे पाहण्यासाटीं तपोवनांत आलो आहों 
भठी "दाक्ंतलां'त दुष्यन्त प्रथम बतावणी करतो. शिक्षणक्रम संपल्यावड 
शिष्याने मुरूला दक्षिणा यावी लागे तीही राजाकडून मिढ़ेव याप्रमणे 
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अप्रत्यक्षप्णंही राजा शिक्षणास द्रव्यद्रारा मदत करीत असे. कौत्स नांवाच्या 
बरह्मचाय्यास गुरुदक्षिणेकरितां चौदा कोटी रपपे लागले ते रधूने कुबेराकड्न 
मिढविके असा प्रसंग 'रघुवंशां'त वणका आहे. 

पाषण-- राजेलोक रस्ते, पूर इत्यादि दक्णवढणाचीं साधने वाढवून 
सर्वत्र शांतता व सुरक्षितता राखून व्यापास्याना उत्तेजन देत. प्रण त्या- 
खेरौज स्वतःहौ संस्थानातफं अनेक लहान मोठे कारखाने चाख्वीत 
असत, त्यांत लोकांना उपजीविक्रेचे साधन मिटठत असे. कालिदासाच्या 
अ्र॑थांत यावे सविस्तर वर्णन नाही; पण एक दोन ठिकाणीं सेतु म्हणजे 

मोठमोठे पल बांब, शेती करणे, वन्य हत्ती पकडणें, खाणीतून रलं काढणें 
इत्यादि कर्माचा निदंश आहि, त्यावखून त्यांची कल्पना करतां येते. 
(रवु° १६,२; १७.६६). 

यज्चकम--कालिदासकाटीं यञ्घकव्यांनी देव संतुष्ट होतात व 
योग्य वें जखवृष्टि करतात (रघु° १,६२) अशी लोकाचो धामिक श्रद्धा 
असल्याने राजेलोक वेरोवेढीं अनेक यज्ञ करीत असत. दक्षिणंतील आन्ध 
व॒वाकाटक यांनी आप्तोर्याम, मग्निष्टोम इत्यादि अनेकं यज्ञ केल्याचें 
कोरीव लेखात नमूद महे. कालिदासानेही भपल्या प्र॑धांत दिलीप, 
रघु इत्यादि राजांनी यज्ञ केल्याचें वणन केले अहि. दिलोप यज्ञाने स्वगचिं 
व इन्द्र वृष्टीने मृत्युलोके धारण करीन असे. (रघु° १,) . वसतिष्ठाश्रमास 
जातनिा स्वतः याक्ञिकाना दिलेल्या प्रार्मातून दिकीपाला यज्ञस्तंभ उमे 
असलेले दिसले, असे काकिदासाने वणिक आहे. त्यावल्न यज्ञकर्माकरितां 

राजे लोक विदान् व धार्मिक बराह्मणांस मग्रहार देत असत असें दिसते. 
याशिवाय धर्मसं रक्षण, न्यायदान इत्यादि कर्तव्ये राजान करावयाचीं 

असत. राजाने लोकांकडून स्मृद्युक्त वर्णाश्रम मिं भाचरण करवावंकोणा- 
लाही स्वजातिविदहित कमं टाकून परजातीचीं कमे करूं देऊ नये, स्वतः. 
राजाने खोकाचि कज्जे पाहुन नि.पक्षपातीपणाने वादी व प्रतिवादी यिं 
समाधन होर असा न्याय दयावा, असें कालिदसाने अनेक ठिकाणी 
सुचविके आदह. दिदोपाला नेहमी गुणांची चाड होती; सञ्जन मनुष्य 
भापला शत्रु असला तरीतो स्पाला माम देते असे. वं आपत्या मर्जीतला 
मनुष्य दुव्तनी निवाला तर त्याचा व्याग करीत असे; अपराधानृख्प रिक्षा 
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देऊन रघूने सवं लोकांची मने आकर्षित केलीं ; इत्यादि वर्णनाने निःपक्ष- 
पातित्व, न्यायीपणा इत्यादिकांचे महुर्व कालिदासाने दाखविले माहे. 

संरक्षण, शिक्षण, पोषण इत्यादि विविध प्रकारे ‹रघ॒वंशां'तील 
राजे भपल्या प्रजेव पालन करीत असल्याने तेच खरे प्रजेचे पितं 
होत भसे कालिदासाने अनेक ठिकाणीं म्हटले भहे. प्रजेच्या दोकाचें 
कारण शोधन ते दूर करण्यांत तत्र असल्यामुठे सर्वाना राम पृत्राच्या 
ठिकाणीं ्ञाा होता (तेनास लोकः पितृमान् विनेत्रा तेनेव शोकापनुदेन 
पत्री । रघु° १४, २३), 'जवट खूप संपत्ति असते तोंवर मनुष्याच्या भोवतीं 
त्याचे नातेवाक जमतात; पण ती संपुष्टांत आल्यावर घटकेत त्यांघौ 
पांगापाग होते. राजा! तूं मात्र सदंव लोकांच्या उपयोगी पडत असत्या 
मठे तुकष्या ठिकाणी बेधुत्व॒परमावधीस गे आहे." असे बेतालिक 
म्दणतो ते दृष्यन्तचरितावखून अक्षरशः खरे दिसते. अश्ञाप्रकारे 
अष्टौप्रहुर प्रजेच्या कल्याणाची चिन्ता वाहणारा राजा एक प्रकारे 
तपर्चर्पाच करीत असतो; म्हणून त्याछा राज्षिही पदवीशोभते हं 
कालिदासाने खारील श्लोकात् दाखविले भाहे- 

अध्याक्रान्ता वसंतिरस्मुनाप्याश्रमे सवेभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रस्यष्ठं सन्चिनोति । 
अस्यापि चां स्पर्शाति वशिनश्वारणद्वन्द्रगीतः 
पुण्यः शब्दो मुनिरिति सुहुः केवर राजपूवैः ॥ शाकु° २,१४ 

प्राचीन काठींषतर राजाना जिकृन स्वतः चक्रवर्ती ब्हावें अही प्रत्येक 
राजाची महत्वाकाक्षा असे. इतर राजाना आपके सावंभौमत्व मान्य करा- 
वयास छावावें म्हणून दिरीपाने नब्याण्णव अदइवमेध केठे व रधृने दिग्वि- 
जय केला. या दिग्विजयांत रुने अनेक राजांचा पराभव केला. कित्येक 
तर युद्धात मारके गेके; तथापि त्यांचीं राज्यं खारसा न करितां त्याच्या. 
कड्न करमार धेउन व मृत राजाच्या मुखांस गादीवर बसवन रघु परत 
फिरला. शत्रूवर विजय मिखविणं हें गौतमधमंसूत्रांत क्षत्रिषावं कतव्य 
सांगितले आह. पण हा विजय पररार्ज्ये लोभाने गित करण्याकरितां 
नसे तर दुर्बलांचँ संरक्षण व दुजंनवचिं पारिपत्य करून धमचिं राज्य 
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पृथ्वीवर प्रतिष्ठापित करावें व अश्वमेध, राजसुय, विश्वजित् यांसारखे 
मोठमोठे यज्ञ करून देवांस संतुष्ट करें, याकरितांच असे हँ दाखविण्या- 
करितां जगज्जेत्या रघूस“घमं विजयी'भसे साथ विशेषण काञिदासाने लाविके 
माहे (रच् ° ४,४३ }. स्िस्तीशकाच्या पहिल्या तीन दाकात शकं व 
कुशानवंरीय परक रानांशीं टक्कर देऊन हिदुधर्माखा पूनरुज्जीवित कर- 
ण्यचें सामथ्यं हिदुस्थानच्या ठहान सहान राज्यात नब्ते. ते क(यं दिगिजयी 

समद्रगप्त व द्वितीय चन्द्रगुप्त यनीच केके म्हणून चक्रवततित्वाचं ध्येय 
कवीला पटून त्याने आपल्या भ्रांत त्याचा पुरस्कार केलेला दितो. 

शिक्षण-कालिदासाच्या "विक्रमोवंशीय,' “शाकुन्तछ' व "रधुवंश 

या प्रधांत आश्नमांतील परिस्थिति वणिकी अहि व "मालविकाग्निनित्र" 
नाटकांत शिक्षणशास्त्रातील तास्विक विचार आले आहित. त्यावह्त 

कवीचीं शिक्षणविषयक मते अजमावितां येतात. (मालविकाग्निमित्रा'त 
मालविकेच। नाटचप्रयोग राजासमोर व्हावा या उदेशाने विदूपकने तो 
प्रसंग जृखव्न आणला आहे; म्हणून तेथीरु परित्राजिकादिकाच्या माषणां- 
तील श्िक्षणविषयक विचार एकांगी भासन ते काकिदासाचे नमने अशी 
शंका येण्याचा संभव आहे. तथापि ते तसे असते तर धारिणीने व्याविरुद्ध 
आक्षेप घेतला असता. एकदोन स्किणीं मतभेदाला जागा होती तेथे 
तिनेतो षेतला अही; त्यावषख्न त्या प्रवेशांत कालिदास आपले 

स्वेसंमत होण्यासारखे शिक्षणविषयक विचार सांगतं आहे याविषयीं 
संशय राहत नही. 

कालिदासीय ग्रंथांत तपोवेनाती कषीचे आश्रम हीच शिक्षणाची 
मुख्य केदरं म्हणून वणिखीं भाहेत. है आश्रम बहुधा मोठमोठधा नगरांपासून 
रंव हषवाञ्चा नदीच्या तीरीं वसलेले असत. शाकुंतखां'तील कण्वाश्रम 
दुष्यन्ताच्यां राजधानीपासून काही दिवसांच्या वाटेवर हिमालयाच्या 
पायथ्याज्ञीं मालिनी नदीच्या तीरावर होता भसे व्या नाटकांतीर उल्केखा- 
वर्नं दिसते. “रघुवंशां'तील वसिष्ठाश्रमास पोचण्यासं दिरोपास जवढ- 
जवठ दिवसभर रथांतून प्रवास करावा कागला असे वाणे आहे. "विक्र- 
भोवंशीयां'तीर च्यवनाश्चम मात्र राजधानीपासून फार दूर नसावा; कारण 
तेथुन राजधानींत मेण्यास तापसी व राजकुमार भयु यांना कार वेढ 
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लछागञेछा दिसत नाही. याशिवाय श्रीमंत लोक घरीं शिक्षक ठेऊन आपल्या 
मृकस विविध विद्यांचे व काचं शिक्षण देत असत असे दिसते. रध, 
पावली इत्यादिकाच शिक्षण धरींच विविध विषयांतील शिक्षक ठेवून 
क्षालेे दिसते. मार्विका व इरावती याना नृत्यगायनादिकांचं शिक्षण 
देण्यास राजवाड्चात स्वतंत्र नाटचाचार्यं ठेवले होते. क्वचित् पिता पुत्रास 
व पति पत्नीस कांही विषय शिकवीत असावे. रधूखा आपला पिता 
दिलीप यापासूनच धनुविद्या प्राप्त न्ञाली होती व इन्दुमती ही अजाच्ौ 
रखितकला शिकणारी प्रियशिष्या होती असे कवीने वरणिले बाहे. 

, आश्रमात मृकांप्रमाणे मुीनाही शिक्षण दिले जात असे. प्राचीन 
काठीं गृहस्थाश्रमातील कर्त्ये केल्यावर लोक वनप्रस्थाश्चम -स्वीकारून 
तपडचर्येकरितां एखादा तपोवनात जात त्या वीं त्यांच्या बरोबर त्यांची 
लहान मलेहौी असत भसे दिसते. मारोचाश्रमांत स्वंदमनाला पाहिल्यावर 
व तो पुरवंशां तीर आहे असे समजल्यावर दुष्यन्ताा तो एखाद्या वानप्रस्थी 
पौरव राजाचा मुर्गा असेल असे वाटले. ^तुजकरितां फुले, फठे व 
देवांच्या नैवेद्याकरितां उपयुक्त असलेले वन्य नीवार धान्य आणून व 
तुक्ष्याशीं गोड बोलून मुनिकन्या तुद्य दुःखाचा परिहार करतील,' भसे 
सांगून वाल्मीकिं ऋषीनी वनांत टाकटेल्या सीतेचें सांत्वन केके. शाकुत. 
सां तील प्रियंवदा, अनसूया व शकुंतला या आश्वमांतच वादढल्या व श्षिकल्या 
होत्या. मुकामुलींवे एकच शिक्षण होत असे किंवा त्यांचे निरनिराठे वर्गं 

असत याचा उल्लेख मात्र काडिदासाच्या ग्र॑थांत नाही. तथापि त्याच्या 
नेतर सुमारे तीनशें वर्षानी होऊन गेकेल्या भवभूतीच्या "उत्तररामचरितां'त 
सात्रेयो, ल्व व कुश याचे काही काठ एकत्रशिक्षणन्नालेठे दाखविले आहे 
त्यावरून कालिदास्तकाढींही तशीच षद्धत असण्याचा संभव अहि. 

या आश्रमात सामान्यतः उपनयन ्आाल्यावर म्हणजे वयाच्या 
भावरा वर्षापामून मुले घेत असत असें दिसतं व तेथे त्याच शिक्षण 
वयाच्या सोलछा ते वीस वरषपर्यत होत असावे. ' विक्रमोवंशीयां'तील 
ˆ आयु ' नापरक राजकृमार अश्रमांतोल शिक्षण संपण्याच्या वेढीं कवच 
धारण करण्यास योग्य स्लाला होता असें कंवीने वाणिले आहे. प्यावस्न 
त्यबेमीं घ्य चिं वय सोढा सतरा वषं असावें असें वाटते. ब्राह्यणवर्णातील 
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बद्धिमान् वियार्था चौदाही विद्यांचा अभ्यास करीत त्यांना अ्थतिष 
जास्त वषे अध्ययन करावें लागे, शकुंतला व तिच्या सख्या उपवर होई- 
पर्यत आश्रमात राहत होत्या व शकूंतलेनंतर लौकरच त्यां चाही विवाह 
करण्याचा कण्वांचा विचार होता असें दिसतं. हा रीत धर्मसूत्रांत आश्रमात 
शिक्षण षेणान्या विद्याथिनीचे सथोवधू व ब्रह्मवादिनी असे दोन वं 
वणले आहेत. यपिकीं पहिल्या वर्गातील कन्यांचा शिक्षण संपत्यानंतर 
विवाह होत असे. व दुसन्या वर्गातील कन्या आमरण आश्रमति ब्रह्म 
चयंत्रताने राहत असत. अशीच परिस्थिति कालिदास्कष्ठीही असी; 
म्हणून दुष्यन्ताने कश्कुतलेच्या सख्यांस ही विवाहापर्यतच वंखानसन्नताचें 
भाचरण करणार आहे किवा येथेच सदैव हरिणीच्या सहवासांत राह- 
णार आहे, असा राकुतलेविषयीं प्रश्न केला भह. असो. 

आश्रमात धेतांना विदार्ध्याच्या शीलाची नोट चौकशी करीत. जो 
वर्तनाने शुद्ध, बुद्धीने चला, कामात प्रमाद न करणारांवेब्रह्यचयनि 
युक्त भसेल त्यालाच विद्यादान करावें म्हणजे ती विद्या वीयंवती राहते 
भसे यास्काचार्याच्या निर्क्तांत व मनृस्मृतींत म्हटले आहे. सच्छष्याला 
विद्या दिखी असतां गुरूला पृडे पदचात्ताप१ करण्याची पाठी येत नाही हे 
कालिदासाने ‹ वत्से सुशिष्यपरिदत्तेव विद्याऽशोचनीयासि संवृत्ता ' या 
कण्वोक्तींतीले उपमने सुचविकले आहे. 

आश्रमांतील जीवनक्रम अगदी साधा असे. राहण्याला वृक्षपणनिी 
तयार केलेली पणंश्चाका, नेसण्यास वल्कले, भोजनास अकृष्ट रोहि म्हणजे 

जमीन नागरल्याशिवाय उगवणाग्या नीवार धान्याचे पदार्थ, वन्य फटे ब 
कदमूर्े, निजण्यास दर्भाची शय्या क्िवा हरिणचर्म, अशी आश्नमांतील 
व्यवस्था मसे. (रघु० १९,५; १४,८१) रात्रं दिन्याकरितां इगुद- (हिगण, 
बेटा ) च्या तैलाचा उपयोग करीत. जखमेवर ओषध म्दृणूनही त्याचा 
उपयोग होत असे (शाकु० ४,१४). कालिदासाने एका उपमेत ' पक्चिमा- 
द्याभिनीयामास्परसादमिव चेतना' (रनु° १७,१०) म्ह॒टल्याप्रमाणे पहाटेच्य। 
प्रहरी बुद्धिप्रसन्न असते म्हणून पहाटे उदटून विद्यार्थी अध्ययनास लागत. 
स्यांच्या अध्ययनानें दिलीपाखा पहाट ज्ञाली असें समजल्याचं ‹ रघृवंशांत 
दाखविले आहे.सकाठीं व संध्याकाठीं समिधा,कुक्ष,फठ वगरे भाणण्याकरितां 



आभ्रमतीर जीवनक्रम २८१ 

तपस्वी व विद्यार्थो तपोवनाबाहैर जात असत. स्त्रि्याना व विद्यार्थीनीना 

जवदपासच्या नदीतून किवा पाणवठ्धावरून गृहकृत्यांकरितां किवा ज्ञाडंस 
धारण्याकरितां पाणी आणावें लागे. सकाटीं व सायंकाठीं अग्नीची पूजा 
व होम होन असत. ( रघ ० १,५३.} 

आश्रमात सदैव शांततेचं वातावरण असल्याने तेथील पडुपक्ष्यां बरही 
त्याचा परिणाम क्षात्याश्िवाय राहत नसे. वात्मीकीच्या आश्रमात सवं 

प्रकारचे प्राणी तपस्व्यांच्या संसर्गानि शांत स्वभावाचेज्ञा>े होते असें कालि- 
दासाने म्हट्ठे आहे. आश्चमांत कोणाही प्राण्याची हत्या करू नये असा 

कडक नियम असे. शिकार करतां करतां दुष्यत कण्वांच्या तपोवनाजवढठ 

जाऊन पोहोचला.तेथे एक मृग आपत्या आटोक्यांत आला असे पाहनतो बाण 
मारणार इतक्यात समिधा आणणारे तपस्वी मध्यं पडले व त्यांनी राजाला 
“हा भाश्रममृग अत्व अवध्य आहे असे सांगून बाण परत धेण्याविषयीं 
विनंती केली व ती राजाने एकी असा प्रसंग *शाकुंतलां'त घातला माहे. 
'विक्रमोवंशीयांत कऋषिकुमारांबरोबर फले, समिधा वगेरे भाणण्या- 
करितां गेलेल्या आयुने संगमनीय मणि घेन जाणान्या गृधराला बाण 
मारून खाली षाडठे हँ आश्चमाच्या नियमांविरद्ध कृत्य ज्ञाटे म्हणून च्यवन. 
ऋषीनी तापसीला त्याला त्याच्या नातेवाईकांकडे पाटविण्यास सांगितले. 
यावरूनही माश्रमांतील श्षिस्त कक्षी पाठली जात असे तें दिसून येतं. 

आश्वमांत ब्राह्मणकुमारांस चौदाही विद्याच शिक्षण मिटे. या 
विद्यांचा उल्लेख मागे आलाच है. क्षत्रिय कमारांस आवश्यकं असे 
धनृवरिक्षणही आश्वमांत देत असत असे "विक्तमोवेशीयां'तील वनील 

प्रसगावरून दिसून येते. स्त्रियांस किहिणि, वाचणे, चित्रकमं, संगीततकला, 
गृहकृत्यं इत्यादि उपयुक्त प्रकारचें रिक्षण देत असत. असें “श्ञाकुतलां'तील 
शकुंतला व तिच्या सख्या यांच्या भाषणावरून दिसून येते. ज्या स्त्रियांना 
संसारांत पडावयाचँ असेल त्यांना बागाइती्चें शिक्षण अवश्य द्यावे असा 
कालिदासाचा अभिप्राय दिसतो. वृक्षांना योग्य वेढठीं पाणी देऊन त्यांची 
जोपासना करण्याने स्त्रियांच्या हृदयांत नक्त हन्ध् हठ अपत्यप्रेमाचा 
अंकुर फटतो असे त्याने मनेक लिकाणीं म्हटठे आहे. तपश्चर्या करीत 

न. भा. ८, . ३५ 



२८२ ८. काटिदासीय विचार 

सतां ज्या वक्षांना पा्वंततीने पाणी घालून वाढविके त्यांच्याविषयीं तिका 
कातिकेयापेक्षा जास्त प्रेम वाट् लागले. आश्रमांतील छहान वृक्षाना 
स्वतःला उचरतां येतील अशा घटांनी पाणी घारुण्याने पुत्रोत्पत्तीपूर्वीच 
तुला अपत्यप्रेमाचा अनुभव येर्ईल असें वाल्मीकीने सीतेला सामितल 
होते, असे कालिदासाने वणिक भह. कांही स्त्रिया पुरुषांप्रमाणे 
दतरही विद्यांचा अभ्यास करीत असतील. मालविकाग्िमित्रांतील 
परिव्राजिका अशा तम्हेची विविधविद्यापारंगत विदुषी दिसते. 

"यतस्त्वया ज्ञानमरेषमाप्तं लोकेन चेतन्यमिवोष्णरह्मेः' या पक्तीत 
कालिदासानें अज्ञानाचा नाश करून मनुष्याला नवीन दृष्टि प्राप्त करून 
देणाग्या शिक्षकाला रात्रीचा अंधकार दूरसारून सवं विर्वांत चेतन्य उत्पन्न 

करणाव्या सूर्याची उपमा दिली आहैव त्यायोगे समाजात शिक्षक 
वर्गाला किती मान भिठ्ाला पाहिजे हे सूचित केठे आहे. खरा शिक्षकही 
विद्येवरील निष्ठेने अध्यापनकायं करीत असतो; जो केवट उदरंभरणार्थं 

विद्येचा उपयोग करतो त्याला जानहू्पी माठमसाला विकणारा वाणी 

म्हणतात (यस्यागमः केवलजीविका्यं तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति), असे 
स्पष्ट उद्गार त्याने 'मालविकाग्निभित्रांत काढले आहेत. सवं शिक्षक 
सारद्या योग्यतेचे नसतात. काहीवें ज्ञाने भांडार विगाल अस्ते, परण सत्याना 
शिष्याला आपली विद्या शिकविण्याचे साधत नाही. कांहींचें ज्ञान तुट- 
पृजं असले तरी ते शिकविण्याची त्यांची हाततोटी चांगली असते. हे दोन्ही 
गृण ज्याच्या सिकाणीं एकवटले आहेत तोच सर्वं शिक्षकांत श्रेष्ठ समजावा, 

असा स्वान्भव कालिदा साने “हिलष्टा क्रिया कस्यचिद्रात्मसंस्था सडक्रान्ति- 
रन्यस्थ विेषयुक्ता । यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितच्य 
एवे ॥' (माल ० १,१६) या शलोकांत सांगितला आहे. 

विद्यार्थ्याच्या मनाचा कल, बुद्धि, पात्रता इत्यादि ओदन त्याला 
योग्य तो विषय निवडण्यांत श्िक्षकाचें कौशल्य दिसून येते. अक्षी काठजी 
प्रथमच घेतली असतां विद्याथ्यचि वे शिक्षकाचे श्रम फुकट जात नाहीत 
व विद्यार्थ्याटा परीक्षेच्या वान्या कराव्या लागत नाहीत, हे तस्व आतां 

सर्वमान्य क्षाले आहे. व तेच कालिदास्ताने 'मालविकाग्निमित्रांतील 
पात्राच्या वादविवार्दात पुढे मंडले भह. उभयतां नाटचाचार्यानिी आपापल्या 
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शिष्येकडन नाटयाची परीक्षा देऊन आपले शिक्षणनैपुण्य दाछ्ठवावें असें 
परित्राजिकरेने सुचविततांच धारिणी म्हणते, "एखादी विर्याथिनी मंदबुद्धि 

असल्यामुके शिक्षणाचे चीज करीन नसेल तर त्याचा दोष शिक्षकाच्या 
माथी मारावा काय? त्यावर विदूषक उत्तर करतो, ' शिक्षणाररितां 
अयोग्य विद्याथिनीची निवड करण्यांत शिक्षकाचे मंदनुद्धित्व दिसून येते. 
इतरव्रही क्रिपरा हि वस्तूपहिता प्रसीदति" (रघु०,२,१९) योग्य विद्यार्थो पाहून 
शिक्षण दिल्यास ते फलप्रद होतें असें कवने म्हर्ले आहे. 

वरील प्रवेश्चात कालिदासाने विद्याथ्यसिही कांही सूचना केल्या 
अहित. "अपरिनिष्ठितस्योपदेशस्यान्याय्थं प्रकाशनम्" घेतलेले शिक्षण पूर्ण- 
पणें आत्मसात् ज्ञाल्याखेरीज परीक्षे बसण्याने त्याची स्वतःची हानि व 
िक्षकांस अन्याय होतो. ह्ली परीक्षा पास होण्यावर सवं मदार अस- 

ल्याने व परोक्षा ही बहूतांसी खाँटरी आहे असा समज स्वेत्र पसरल्याने 
पृष्कठछ विद्यार्थो समाधानकारकं तयारी नसतांही परीक्षेस बसतात. 
पुष्कट्छदा ते नापास होतात; पण यदाकदाचित् पासृक्षले तरी त्यांना मिरा- 
ठेठ ज्ञान पूर्णपणे मनांत भिनले नसत्यामुरे पृढीर वर्गात किवा व्यव. 
हारांत त्याचा कांही उपयोग होत नाही. तसेज्र केवल घोक्न कोणतीही 

विद्या हस्तगत होत नसून तिचा पद्धतकल्ीर अभ्यास करावा लागतो 
कवीने ' विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि" (रघु० १, ८८ ) या उपमेत 
सुचविरे आहे. 

शिक्षक व विद्यार्थी याप्रमाणे परीक्षा धेणारीं विइवाविद्याल्यें व 
मंडे यांसही कांही उपयुक्त सूचना वरील प्रवेशांत सपिडतील. हरदत्त व 
गणदास यांच्या ककहाचा निवाडा भाषण करावा भसं राजाने परि- 
व्राजिकेस म्हणतांच ती हसून म्हणते, पुरे ही थद ! जवर शहूर असतां 
रत्नांची परीक्षा कोणी खेडेगावांत करील काय ?' व्यावर राजा म्हणतो, 
' आपण विदुषी व मध्यस्थ आहां. मी व॒राणौ दोघेही यांचे पक्षपाती 

आहो." यांत विधाथ्यचि नतिवाईक किवा त्यांनी पास होण्यात ज्यांचे हित . 
संबंध महित अश्ना परीक्षक नम् नये, त्यांच्या हातून कठढत ने कठत पक्ष- 

पात होण्याचा संभव असतो हं कालिदासाने सुचविले आहे. तसेच पुढे 
“ सर्वेसस्याप्येकाङिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाप' या परित्राजिकेष्या उक्तीत 
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एकाच परीक्षकाच्या मतावर परीक्षेचा निकाल कावल्यास, परीक्षक सर्व॑ज्च 

भसला तरी त्याच्या हात्न विदार्थ्याना अन्याय होण्याचा संभवे असतो; 
म्हणून परीक्षेत नेहेमीं दोन किवा अधिक परीक्षक नेमवे. तसे केले असतां 
भन्यायाचा संभव कमी हौतो अशी सूचना कवीन केलो आह हीच पद्धति 

अलीकड़े सवेसंमत क्षाली आहे. चित्रक, नृत्य, गीत इत्यादि ज्या प्रयोग- 
प्रधान कला किंवा विद्या आहेत त्यांचे केवक पृस्तकी शिक्षण पूरे 
होत नसून प्रत्यन्त प्रयोग पाहुन परीक्षकांनी विद्या््याचो लायकी ठरविली 
पाहिजे हेही तच्व कवीने या प्रवेशांत सागितले आहे. 

प्रसंगोपात्त कालिदासाने रशिक्षणाच्या हेतूचा उतल्लेव केला आहे. 
त्याचा विचार करून हँ प्रकरण संपृ. शिक्षणाचे ध्येय अनेकानी अनेक 
प्रकारे वणि आहे. ज्याच्यायोगं शरीर सुदृढ, वाणी प्रगल्म व मन सु- 
संस्कृत होर्ल तें खरे शिक्षण असें कांही म्हणतात, तर काही ज्यामृ् 
विद्यार्थी उत्तम नागरिक बनेल ते उक्कृष्ट शिक्षण असा आपला अभिप्राय 
देतात. कालिदासाने 'सम्मगागपिता विद्या प्रबोधविनयाविव" या उप- 
मेत प्रबोध म्हणजे ज्ञानप्रप्ति व विनय म्हणजे शीलसपन्नता है विद्येव 
दोन उदे सांगितले भाहेत. केवढ ज्ञानाने मनुष्य श्रेष्ठ होत नाही. 
त्याच्या जोडीखा सच्छील असे पाहिजे हे त्याने व रीर उपरमेत सुचविके 
महे विद्येची चांगरी उपासना केली तर है दोन्ही उदहेश सफर होतात. 
परीक्षेकरितां नेमञेलों पुस्तके वौकून ठराविक वेदडेत परीक्षा पास ज्ञाल्यानें 
शीर तर राहोच, पण ज्ञानरी हातीं जागत नाही भसा सध्यांचाही अनु- 

भव बे. ज्ञानाने मनुष्याचीं जगांतील सुखसाधनं वाढतील; पण त्याच्या 
जोडोला सच्छील नसेल तर मानवी स्वभावांतील रोभ, मत्सर, देष 
त्यादि दुष्ट मनोविकार बटावून जगांत सर्वत्र कलह, युद्ध॒व रक्तपात 
दिसतील. म्हणून ज्ञनाच्या उदात प्रवोधावरोबर विनयाश्ाही उल्लेख 
कालिदासाने केला भह. 



प्रकरण नवते 

काञदास ब उन्तरकाटीन ग्रंथकार 

ख्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च य्य । 
वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाप कीर्तिः ॥ 

सादढल कृत उदयसुदरी कथा. 

िलिदासात्या हृयतीत त्याच्या सुधामधुर प्रथांची प्रशंसा व प्रसिद्धि 
सर्वत्र ्ारी होती असे दिसते. दानशूर गप्त सम््राटांच्या आश्रया- 

मृ करीर्तीप्रम्णे धनाचीही प्राप्ति त्याला ्ञालो होती. म्हणून भवमूती- 
प्रमाणें “उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिविपुला च 
पृथ्वी" असे असंतोषाचे व स्वकालीनांविषयी तुच्छतेचे उद्गार त्याने कोठेही 
काढले दिसन नाहीत. त्याच्या निधनानंतर तर त्याची कीति उत्तरोत्तर 
वृद्धिगत ज्ञाली त्याच्या ग्रंयांनी आाबालवृद्धांस मोहून टाकले. याचे प्रत्य. 
तरडइ. स. च्या सहाव्या शतकापासून आजतागायत प्राचीन अर्वाचीन 
कवींनी जी त्याजवर स्तुतिसुमनांची वृष्टि कैरी आहे तीत दिसून येते. 
प्यापेकी कांही या प्रंयाच्या शेवटीं संकलित केलीं आहेत. 

पण या प्रत्यन्त प्रशंतोद्गारपिश्षा उप्तरकालीन प्रंथकारानी कालि- 

दासाच्या म्रंथांतील कल्पना व प्रसंग याचे अनुकरण करून पर्यायाने जं 

त्याचें श्रेऽठत्ब कब केले आहे त्याला विशेष महत्त्व भाहे. कारण त्यावरून 
त्याच्या प्ररथांस्या कोकंत्रियतेची व प्रसाराची स्पष्टपणे कल्पना येते. कालि- 
दासाच्या निधनानतर लौकरच रचलेतल्या वट्सभदुोच्या मन्दोसर येथील, 
प्रशस्तीत त्याच्या “्तुसंहार' व "मेघदूत" या प्र॑धांतीलं कल्पनाचें स्वच्छ 

प्रतिबिब कसे दिसते हें भाम्ही मागं दाखविलेच आहे. इ. स. च्या सहाष्या 
दातकांत गयेजवठ नागार्जुनी टेकषटीवरील गुहेतं कोरलेल्यां अनन्तवमं 
नामकं मौखरी राजाच्या कोरीव लेखांतील भ्यस्बाहुतसहसरनेत्रविरहक्षामा 
सदैवाध्वरेः। पौलोमी चिरमश्रुषातमलिनां धत्ते क्पोलक्ियम् ॥ ' या 
इलोकात रधुवंशांतील एका इछोकाचें (६,२३) भनूकरण स्पष्ट दिसते" 

२८५ 
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इ. स. च्या सातव्या शतकातील भद्टिकारव्यात व एहोढे येथील रविकीति- 
कृत प्रशस्तीत भमनकं ठिकाणी कालिदासीय कल्पनां पडसाद एक् येतात. 
त्था शतकात केवल हिदुस्थानातच कालिदासाची कीति स्त्र पसरला 
होती असे नसून हिदुस्यानाबाहेरही सागर ओछाङ्न ती गेलो होती असं 

दिसते. कारण त्या शतकाच्या आरेभीं कांबोडिया येथे कौरकेल्या भव- 
वर्म्यान्या खालील दोन श्लोकात कालिदासाच्या कल्पना भोठखू येतातः- 

हारस्कालाभियातस्य परानावृततेजसः । 
दविषामसद्यो यस्यैव प्रतापो न रवेरपि ॥ 
यस्य सेनारजोधूतयुञ्क्ितारुकरृतिष््र पि । 
रिपुखीगण्डदेश्चेषु चूणैभावसुपागतम् ॥* 

उत्तरकारीन प्रंथकारानी कालिदासाच्या म्रंथांतून काही रम्य कल्प- 
नाच तेवडढचा आत्मसात् केत्या असे नाही. तर त्याच्या म्रंथांतील अनेक 
प्रसंगही कालिदासीय ग्र॑थांतील प्रसंगांवरून सुचलेटे दिसतात. संस्कृत 
नाटचवाडःमयात कालिदासाच्या खालोखाल भवभूतीचे स्थान आदे. किबहूना 
हे दोन कवि समकारीन असून परस्परांचे प्रतिस्पर्घो होते अशी दंतकथा 
माहे. या कवीच्या काटाच विचार करतां तीत काही तथ्य दिसत नाही. 

इतकेच नन्हे, तर भवभूतीने कालिदासाच्या नाटकांचा सूषक्मपणे अभ्यास 
करून त्यांतील मनोहर कल्पना, शब्दप्रयोग व प्रसंग यांचा मामिकप्णे 

भापल्या नाटकातं उपयोग केला आहे असे दाखविता येत. 'मारुतीमाधवा त 

मालतीचें मन वट्टविण्याकरितां कामन्दकी दुष्यन्त शकुंतला व पुरूरवस् 
उवंशी यांच्या प्रेमकथांचे दाखले देते, ते भवभूतीखा काकिदासाच्या 
तद्विषयक नाटकांवरूमच सुचले अस वेत. त्याच नाटकाच्या नवब्या अकांत 
भारती एकदम अदृश्य क्षाल्याम्ठे उन्मत्त होऊन माघव आपल्या प्रिय- 
तमेकडे संदेल नेण्याविषयीं मेघाची धिनवणी करतो व हत्ती, वायु हत्या- 
दिकांस माकतीची वार्ता पुसतो तो प्रसंग कालिदासाच्या "मेघदूतः व 
“विक्रमोर्वंरीय' या प्रंथातीर तत्सदुशच प्रसंगावश्न सुचला असला पाहिजे. 
“उत्तररामचरिता'च्या शेवटच्या जंकांत विविध कार्णानी कुश वल्वहे 
भापलेच पुत्र आहेत अशी रामाची खत्री होते तो प्रसंग शाकुंतलाच्या 

* रुवं ४,४९; ४, ५४ पहा, 
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शेवटत्या अंकांतील प्रत्यभिज्ञान प्रसंगासारखा दिसतो. याशिवाय "गौरी. 
गुरोः पावनाः" यासारखे समान हाब्दभ्रयोगं दिसतात ते निरारेच. या 
सवं साम्यांवख्न भवमृतीच्या नाटकांवर कालिदासीय म्रथांची कशी 
छाप पडली आहे ते दिसून येते. 

पण कांही कलाक तरो भवभृतीचीं नाटके काकिदासीय नाटकांच्या 
हुबेहुब प्रतिकृति नाहीत. त्याच्या रचनेत सवत्र त्या विख्यात नाटककाराचें 
वेरिष्टय दिसून येते. याच्या उलट हर्षाची प्रियद्चिका व रत्नावली, 
राजशेखराची "कर्ूरमञ्जरी' व “विद्धशालभल्जिक्रा' व विह्हूणाची "कर्ण- 
सुन्दरी" या नाटिका घ्या. त्यांची रचना सवेस्वी कालिदासाच्या 'माकतिका- 
ग्निमित्र' नाटकासारखी नाहे असे दिसून येईल. कालिदासाच्या त्या नाटकानें 
संस्कृत वारमयांत एका विशिष्ट नाटचप्रकाराचा संप्रदाय उत्पन्न केला 

असे म्हणता येते. कालिदासपूवंकालीन भास कवी “स्पप्नवासवदत्त' 
हेही कांही अंशीं या प्रकारचेच नाटक आहे. तथापि त्वांतील उदयन, 
वासवदत्ता व पद्मावती या मुख्य पात्रांसारखीं उदात्त स्वभावाचीं पात्र 
हर्षादिकांच्या नाटकांत दिसत नाहीत; तर 'माकविकाग्निभिनत्रां तीक अगिनि- 
भित्र, धारिणी, इरावती, माकविका या प्रकारचीं पात्र॑च आपल्या 
नाटकांत उत्तरकालीन प्र॑थकारांनी घातलेीं आढलतात. शिवाय त्यांच्या 
नाटकातीक घटनाही “स्वप्नवासवदत्तां तल्यासारख्या नसून 'मालविकाभ्नि- 
मित्रां तत्याप्रमाणे दिसतात. त्याव्रून त्या नाटककारानी काकिदासाचें 
वरील नाटकच आदं माने होतें यांत संशय नाही. 

या स्वं नाटकाची उभारणी अन्तम्पुरांतील कारस्थानावर केली 
आहे. त्यांत नायकानें आपल्या अन्तःपुरांत प्रच्छन्नरूपाने राहणास्या एका 
राजकन्येवर अन॒रक्त हणे, त्याच्या पूवंपरिणीत राणीने मत्सराने त्या 
प्रमां विघ्ने आणर्णे, पृडे कांही निमित्ताने त्या राजकन्येवा पूरववृत्तात 
उषेडकीस येणे व नंतर तिचा राजारीं विवाह हणे या कल्पना मुख्य 
दिसतात. नाटकाच्या दोवटी राजाच्या संन्याखा शत्रूवर विजय प्राप्न 
लाल्याचीही बातमी येते. पण या घटनेचा संविधानकाशीं जसा षनिष्ट 
सबंध भास व कालिदास याच्या नाटकांत दिसून पेतो, तसा या इतर 
नाटकांत दिसत नाही. किबहूना बिल्हण व राजखेक्लर यचि आश्रयदाते राजेच 
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बत्या त्या नारटकाचि नायकं असल्याने त्यांच्या विजयोत्सवांत किवा 

विवाहसमारमति त्या नाटिकांची राजाज्ञेने निर्मिति ्लाटो हती असें 
वाटते. या नाटिका विजय व विबाहु यांचा कसा तरी बादरायण सबधं 

जोडून दिलेला दिसतो; त्यामुरे त्यांच्या संविधातकांत कार्येक्य ( पप 
2 &९100} भासत नाही. स्वभावचित्रण व भाषा या बाबतीतहीदही 

माटके 'माकविकाग्निमित्रा पेक्षा कमी प्रतीची आहेत. 

नाटचवाडमयाप्रमाणे कानव्यवाडङमयांतहा कालिदासाने एकरा संप्र 

दायाची स्थापना केली. त्याचें नितांतरमणीय 'मेघदूत' कव्य लोकाना 

तके आवड्टे की इतर कवीही त्याचें अनुकरण करूं लागले. शो दीडशं 
वर्षाच्या अवधघीन वायुदूत, भरमरदूत, हा रीतदूत, चक्रवाक्दूत, शुकदूत अशी 
अनेक दूतकाव्यें निर्माण क्षां. ही काव्ये सध्या उपलन्ध नाहीत, तथापि 
इ. स. च्या सहाव्या शतकात होऊन गेल्या भामह नामक कारमीर- 

देशीय आलंकारिकाने भशा दूतकाव्यांवर आपल्या प्रंथांत कडक टीका 
केरी आहे, त्यावरून त्यि तत्कालीन अरितत्व अनुमानितां येते. भाम- 

हाच्या टीकेस न जुमानतां उत्तरकालीन कवीनी दूतकाव्याची रचना सुरू 
ठेविखी. सध्या पञ्चासावर अक्षी काव्ये पूर्णपणे उपलब्ध किवा नाममातच्राने 
ज्ञात आहेत. त्यापेकी बहूतेक सवं ह. स. च्या अकराव्या शतकानंतस्ची 
अ!हेत. या काव्वांत उद्धवासारखा मनुष्य, शुक, कोकिट, चातक, चक्रवाक 
यांसारखे पक्षी, चद्र, वायु वगेरे सारखे अचेतन सृष्ट पदार्थ, मन, भविति 
यांसारखे भमूर्तं प्रदा्थं क्िवा कत्पना याना दूत कत्पून तद्दारा कान्य. 
नायक नाधिकांनी आपला संदे पाठविका आहे. यापेको बहुतैक 
विप्रलंभशृगा रात्मक असून मन्दाक्रान्ता वृत्तांतच रचली आहेत. त्यांमध्यं 
अनेक स्थली मेधदतातार कल्पना व श्षन्द यांचा उपयोग केलेला दिसत. 
कांही कर्वीनी तर मेघद्तांतील प्रत्येक श्लोकाचा चौथा चरण घेन 
समस्य।पूर्तीमे आपल्या कान्याची रचना केकी आहे. अर्वाचीनकालात 
मेघदूताला पूरक अशी दोन काव्यं निर्माणन्षालों आहेत त्यांचाही उल्लेख 
येथे केखा पाहिजे. यापिको मेधप्रनिसदेश नामक एका दूतका््यांत यक्ष- 
पत्नीने मेषट्ारा प्रियकरास उट संदेहा पाठविला आहे, तेर दुसन्या 

"मेघदौत्य' नामक दूतकार्यांत यक्षपत्नीने कुबेरा मेघद्वारा विज्ञप्ति 
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फरून आपल्या पतीची सुटका करून घेतली असा कथाभमाग वणिला आहे.* 

मेघदूत अत्यंत लोकप्रिय ज्ञाल्यामृ्धेः वैष्णव व जैन कर्वौनी स्व- 
धमेप्रसारा्थं त्याचा उपयोग केलेला दिसतो. वैष्णव कवीनी राम व सीता 
आणि ङ्ृष्ण व॒ गोपी यांच्या प्रेमावर आपल्या दूतका्यांची उभारणी 
केली अहि. याच्या उलट जेन कवींच्या काव्यांन शांतरसाचें साम्राज्य 
दिसून येते. इ. स. च्या आठग्या शतकांत जिनसेन नामक जेनकवीने आप- 
ल्या 'पारवभ्यदय' नामक काव्यांत “मेघदूतं तील प्रत्येक ओ समस्यापूर्तीनि 
घेतली आहे. 'मेवदूतः काम्य पडले शुंगारिक. त्यांतील चरणाचा जेनतीथं - 
डकराच्या चरित्रांत उपयोग करताना कवीला अर्थाची बरीच ओढाताण वं 
शाब्दिक कसरत करावी कागकेखी दिसते; पण ती स्याने आनंदानं केली 
यावरून कालिदासाच्या काव्याने खोकाना कसे मोहित केलं होत तं दिसून 
येतं. दतर जन कवीनीही वरी कारणास्तव दूतकाग्याच्या रूपाने जापल्या 
आचार्यास स्ववृत्तविषयक पत्रं पाठविेखीं दिसतात. 

"मेघदूतां'त अनेक देश, नगरे, पवत, नचा वग रेच रम्य वणेन आ- 
ल्यामृच्ं त्याच्या हूयवेतं भर पडखी आहे. काकिदासाने स्वतः देक्षपर्यटन 
करून किवा तहेशीय प्रवाश्चाकड्न साक्षेपाने माहिती जमविरखी असल्याने 
त्याच्या काव्याला एतिहासिक दुष्टचाही महत्त्व अगले आहे. त्याचें अन्- 
करण करणान्यांमध्यं तक्षी चौकस बुद्धि नसल्याने त्यांची काव्यं या दृष्टीने 
निरुपयोगी ठरतात. वहुतेकं कवीनी भौगोकिक उल्लेख टाठटे आहेत व 
ज्या थोडचयानी ते केले आहेत त्यानाही त्या त्या स्थलांची प्रत्यक्ष माहिती 

नसल्याने त्यांची व्णेने संशोधकांची दिक्ञाभूल करतात. तेब्हा याही बाब. 
तीत कालिदासाचें श्रेष्ठत्व दिसून येते. 

, कालिदासाचे प्रय भाषांतररूपाने युरोपात ज्ञात क्ञाल्यावर काही 

युरोपीय ्र॑धांवर त्यांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष परिणाम क्ाठेला दिसतो. शाकुत- 
लाच भाषांतर वाचल्यावर प्रसिद्ध जर्मन कवि गटे याला आपल्या "फाउस्टः 
या जगद्िख्यात नाटकाच्या आरंभीं संस्कृत नाटकांतल्यासारली प्रस्तावना 

न्न ~~~ ~~ ---* -- ~+~--~ ---~ 
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२९० ९. कालिदास क उत्तरकाटीन प्रकार 

घालण्यात्री कल्पना सुचली. दूसरा जर्मन कवि शिर यानं मेघदूत 
वाचल्यावर रचकेत्या मापल्या “12119 9४1181४" या कान्यांत कदत 
असलेल्या स्काटलंडच्या राणीने आपत्या कारागृहांतून एका मेघाला 
स्वदेशी सदेश देऊन पाठविले असे संविघानक घातके आहे. असो. 

विष्यात आंग्छ तत्वज्ञ व प्र॑ंथकार कार्लकलदल याने आपल्याणएका 

गर॑थांत कधी काढी शेक्सपीयर व हिदी साभ्राज्य यापिकी एकाचीच निवड 

करणे जरूर ज्ञात्यास आपण शेक्सपियरच पसंत करू असे म्हटले आहे. 
कछरईिलिचिं हे मत आज प्रत्येकः दंग्रज मान्य करीर असें नाही. तथापि 
त्यावषटन अभिजात ग्रथकारांचे राष्टरतील विचारी लोकांस किती महत्वे 
वाटत असते हें दिसून येर्ईल. समृद्ध, स्वतंत्र व एकधर्मो इग्टंडला 
सो्यपियरचें महत्त्व वाटते त्याच्या शतपट कालिदासाचें महत्व दरिद्री, परा. 

धीन आणि विविध जाति, पंथ व भाषा यांनी विभागलेल्या हिदुस्थानास 
वाटले पाटिजे. धर्मं, संस्कृति, भाषा याप्रमाणेच अभिजात व सवंमान्य 
ग्र॑थकाराचीही राष्ट्राच्या एकीकरणास मदत होते. याच उत्कृष्ट उदाहरण 
म्हणजे कालिदास होप. उत्तरेस पंजाबापासून दक्षि्णेत मद्रासेपर्थत व 
परिचमेस महाराष्टापासून पूर्वेस बंगार्पर्यत सवं प्रातांच्या विद्रानांनी 
आत्मीयतेने कालिदासाचा काल, जीवित व ग्रंथ यांचीं गूढ रहस्यं उलगड- 
ण्यति मदत केली आहे. हिदु संस्कृति व संस्कृत भाषा यांचा युरो- 
पीय विद्वानास प्रथम परिचय ज्ञाला तो काठिदासाच्या भाषांनरित्त 
मकूंतलामुढ्धिच. आज समृद्ध व स्वतत्र पारचात्य देशांत द्दद्री व परतंत्र 
हिद खोकानी अभिमानाने सागण्यासारस्या गोष्टीत काठिदासाच्या 
ग्रंथावा समावेश केला पाटिजे. इग्छंडचा रदोक्सपीयर, जर्मनीचा गरे, 
दटुीचा डट् याच्याप्रमार्णेच हद्स्थानच्या _ कालिरसासही  जगताच्या 
कविभालिकेत व्रमृखे स्थान मिढाले अहे. अशा कविश्रेष्ठाचै ग्रंथ कोणता 
हद मनृष्य अभिमानेन वाचणार नाही! 
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काटिद्ाससततिकुसमाञ्जालिः | 
# 

लिप्ता मधद्रवेणासन् यस्य निविषया गिरः । 
तेनेदं वत्मं वैदर्भं कालिदासेन शोधितम् ॥ दण्डिनः । (षष्ठदातकम् ) 

निगनासुन वा कसय कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ बाणरय । (सप्तमशतकम् ) 

एकौऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् । 
शं गारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किम् ॥ राजशेखरस्य। (दकशशमश्ञ °) 

भस्पृष्टदोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौषः। 
त्रियाङ्कषालीव विमदेहुच्ा न कालिदासादपरस्य वाणी ॥श्रीक्रष्णक्वेः। 

ख्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः शद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य। 
वाणीभिषाच्चष्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाप कोतिः॥ 

सोडढ लस्य । (एकादरशत कम्) 
साकतमधुरकोकिलविलासिनीकण्ठकृजितप्राये । 
शिक्षा समयेऽपि मृदे रतणोखाकालिदासोवती ॥ गोव्धनाचार्येस्य । 

(दादशशतकम्) 
पुरा कवीनां गण्नाप्रसडःगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकाटिद्रासा । 
अद्यापि तत्तुल्यकेवरेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥ सुभाषितम् 

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला । 
तत्रापि च चतुर्थोडकंरतत्र इोकचेतुष्टयम् ॥ सुभाषितम् । 

वासन्तं कुसुमं फं च युगपद् ग्रीष्मस्य सव च यद् 
यच्चैीन्धन्मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् । 
एकीभूत मभूतपूरवंमथवा स्वर्लोकभृलोक्यो- 
रेक्ब्यं यदि वाञ्छसि" प्रिय सखे ! शाकन्त सेव्यताम् ॥ 

शर्मण्यदेशीय ‹ गटे ` केवेः 
(अष्टादशरातकम्) 

२९९१ 



२९२ 

१०. 

कारिदासम्तुतिकुसुमाञ्जाटिः। 

क्लिदासं प्रति # 
(भज गाचविदम्) 

१ 

दिव्यो मोही विलसति विटपः कूञ्जो मजञ्जुरयं परितः) 
त्वमेव तत्र कवीद्र | प्रियया यौवनसिहासनें स्थितः ॥ 

जगदिदमखिलं कालिदास | तव मरकतमणिमयपदपीटम् | 
बृहत्नभ इदं तवव मूघनि विभति छत्रं हेममयम् ॥ 

ऋतुष ड वगेच्छलेन ननं षडिमा वारविलासिन्यः। 
भ्रमन्ति कविक्र ! भवन्तमभितः सुललितलील नृत्यन्त्यः ॥ 
मधूनि पात्रः सदा नूतनेश्छवि नवनवां बिभ्रन्ति । 

तृष्णाममि नवयौवनस्य ते प्रहामयित् ताः सिञ्चन्ति ॥ 

क्वापि नशोको नवा यातना न कोऽपि जन्तुविलोक्यते। 
नान्तरेण तव राज्ञीं किञ्चित् त्वमेव राजा विराजसे ॥ 

र् 

कवितावनिताविलास ¡ सम्प्रति कविः केवरं, नान्यस्त्वम् । 

क्वासौ राज्ञो विदग्धपरिषद् ? क्व च भवनं भवनो यातम् ॥ 

क्व गतः सम्प्रति कालिदास! नन् महान् स नृपतिः स्वामी ते। 
क्व च सावन्ती ! हन्त न टेशः कस्याप्यधुना विलोक्यते ॥ 

शरवहिग्यानन्दस्यन्दिनि कुबेरनगरे क विनृपते ! । 

बसति सततं त्वं कृतवानिति लोकः सम्प्रति मन्त्रयते ॥ 

यदाभ्रलिहे शिखरिशेखरे सांध्यं ध्यानादनन्तरम् । 

हर्षाकुखहूदयेन भगवता शिवेन ताण्डवभारन्धम् ॥ 
क 

=------- ~ -- ---- ~ 

+ड. रवीन्द्रनाथ टागोर यांच्या कारिदासविषयक कवितांचें द्यरजी माषांतर जन 
१९३२्या मोंडने रिष्हयूच्या अकत प्रसिद्ध ज्र हतं ध्यावरून शा संस्कत 
अनुवाद माञ्च विद्यार्थी मित्रश्री. ना पु. वीरकर एम्. ए. यांनी केला अदे, 



काठिद्ाससतुतिङ्खमाञ्ञिः । २९३ 

चारिपरिष्टतमेच गजनाच्छलेन पटहध्वनि रभवत् । 
स्फरत्कयन्तिमद्वियुद्रल्यं तालेस्ताण्डवमनुयतवत् \ 

संस्तुतिगीतं त्वं च गीतवान् , अन्ते सदयं रिमत्वा स्वम् । 

श्रवणमभूषणं मयूरपिच्छं गौर्या मूधनि वे निदितम् ॥ 

२ 

मनोटारिणी कुमारसंमवकथां गायता यावत्तौ । 

स्तूयेते स्म कवीहवर ! भवता गोरीगिरिशौ भगवन्तौ ॥ 

तस्थुः परितः प्रमथाः सरवे शान्ततमाइच ततो मन्दम् । 
सायंतन्यो नीरदमाला भाचक्रमिरे गिरिङिखरम् ॥ 

गगनमण्डले तडिल्लतासौ न विलासं निजमदरशेयत् । 

जलदानां वृन्दोऽपि समर्थो न तत्क्षणे गजितुमभवत् ॥ 

कण्ठमन्नतं निजमवनमयन् कमनीयं च तथा बहुम् । 

स्कन्दमयूरो देग्यास्तस्थौ गिरिजाया निकटे निभृतम् ॥ 
किमपि चकम्पे क्वचित्सुमन्दस्मितेन देव्या ओष्ठयुगम् । 

तदनु च शीघ्रं मुक्तवती सा दीघंमलक्षितनिःवासम् ॥ 
क्षणे च तस्या नयनापाडगे जाते बाष्पैः परिप्ल्ते । 

व्रीडाकूखसम्भ्रान्तलोचना सपदि स्मच सा विलोक्यते ॥ 

ततस्तादुरीं देवीं भिरिजां कविकरुलभूषण ! विरोक्यन् । 
सपदि नीतवान् भवान् विरामं मधुगानं निजमसमाप्तम् ॥ 

1 

सुखदुःखाश्ानिराशादिभिद्रनद्रवंयमिव कदाचन । 

किममूदभिभूतो न भवानपि कथय कवीदवर सनातन ॥ 
उपजापा बा राजकुले किं प्रावर्तन्त न दिवानिक्म् । 

्रवत्तं च कि हननं नासीक्कृपाणादिभिः प्रच्छन्नम् ॥ 



२९४ काटिदासस्तुतिक्सुभाञ्जषिः 

निघ णाथितानिकारानयेः कि ते पीडा नव कृता। 
तीत्रवेदनाकृले त्वयि गता कि वाऽनिद्रा नैव निशा ॥ 
निखिलम्ध्नि तव कविता विमला समृत्ललास स्वच्छन्दम् । 
मन्ये शोभापदमं विकसितमभिप्रमोदप्रभाकरम् ॥ 
नेवापत्तिनं चापि शोकः परमदारुणा न वा व्यथा । 
नेततामिस्ते समवलोक्यते कविता क्वचिदपि कलङ्किता ॥ 
जीवितसिन्धुं प्रमथ्य गरलं प्राणहरं त्वं प्रारितवान् । 
उदीणरिच ये सुधातुषाराः समन्ततस्तान् विकीणेवान् ॥ 

रवीन्द्रनाथ ठक्करस्य (विर शतकम्) 

समप् 



कांही सदम प्र॑थव लेख 

[ प्रथाच्य। नावापुडढे भधवर्तृलाकृति कसात दिलेले संक्षेप प्रस्तुत 
पुस्तकांत धातले आहेत, ] 

(अ ) कालिदासाचे ग्रथ 
१. ऋतुसंहार (ऋतु) [ निभयसागरःप्रेस ] 
२. कुमारसंभव ( कुमार० ) [ निणयस्तागर परेऽ ] 
२. मेघदूत  (भमेध०) [संपादक का.वा. पाठक] 
४. रघुवंश (रघु०) [स० गो. र. न्दंगींकर | 
५. मालविकाभ्चिमित्र (माल०) [६० कै. रि. म. परांजपे। 
६. भिक्रमार्वेशीय (विक्र) [ सण सै. पां. पडत] 
७. शाकुन्तल (शङु०) [सण प्रो. अ. वा. गजेद्रगडकर | 

(आ) मराटी भाषांतर 
१. रघुवंद्य (पात्मक भाषांतर) ~ गणेराश्ञास्त्री खेर व्यबक्रकर् 
२. महाराष्ट्र श्ाकुन्तर - श्रौ. के. वि. गोडबोके 
२. मराठी श्ाकुन्त्छ - फे. ल* ग. लके 

(इ) मराटी चचोौत्मक ग्रथ 
१. संस्कृतकवि्पचक - विष्णु कृष्ण चिपदरणकर 
२. साहित्यसंग्रह - के. श. म. परांजपे 
३. विक्रमोर्वशीय सार व विचार -के.मा.व्य. लखे 
४. श्ाकुन्तर सार व निचार- + ++ 

(इ) सरक्त म्र॑थ 
१. बुद्धचरित (बुद्ध ०) अश्वधोषक्ृत [ स° प्रो, कोवेल | 

२. सादरनन्द + [ सं° जन्स्टन् | 
३. स्वम्मगासवद्त्त मासकरत [ तम. म. गणपति रास्त्री] 
४, प्रतिमा 9) [ स० म. म. गणपनि शास्वा ] 
५. सेतुबन्ध प्रवरक्तनङृत [ नेगेयसागर प्रेत | 
६. भरत्रचरित श्रीकृष्ण कयिक्ृत वत्रिवेद्रम् संस्कृत सीरीज] 
७, काश्यमीामांसा (का० मा०) राजशेखरङकृत [गायकवाड ओरिर्पटल सीरी न | 
८. कामसूत्र (का० स) वात्सयनकृत [निभयत्तागर प्रे] 

२९५ 
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